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Valtiontalouden tarkastusvirasto 
kirjaamo@vtv.fi 

Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö 24.3.2021 D/157/04.07.02/2021 

Lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta Tulevaisuuden työvoima 2030 – Tulevaisuuden 
osaamistarpeiden huomioiminen perusopetuksen ohjausjärjestelmässä 

Valtiontalouden tarkastusvirasto pyytää 24.3.2021 päivätyssä kirjeessään 
Opetushallitukselta lausuntoa tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyistä 
havainnoista ja kannanotoista. Erityisesti Opetushallitusta pyydetään ottamaan 
kantaa tarkastuskertomuksessa esitettyihin suosituksiin, jotka ovat seuraavat: 

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus varmistavat, että kun 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita jatkossa päivitetään, 
opetuksen järjestäjät saavat niiden toimeenpanoon riittävää ja 
yhdenmukaista tukea myös paikallisen opetussuunnitelman valmistumisen 
jälkeen. 

2. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus parantavat opetuksen 
järjestäjien välisen yhteistyön edellytyksiä esimerkiksi kehittämällä 
toimintatapoja ja digitaalisia välineitä, joilla opetuksen järjestäjät voivat jakaa 
hyviä käytäntöjä paikallisten opetussuunnitelmien laatimisessa, 
toimeenpanossa ja seurannassa. 

3. Opetushallitus kehittää yhdessä opetuksen järjestäjien kanssa paikallisten 
opetussuunnitelmien toimeenpanon seurantamallin, joka tukee 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon 
yhdenmukaisuutta. 

Opetushallituksen näkemyksiä tarkastuskertomusluonnoksessa  Tulevaisuuden työvoima 2 030 – 
Tulevaisuuden osaamistarpeiden huomioiminen perusopetuksen ohjausjärjestelmässä  esitetyistä 
havainnoista ja ka nnanotoista 

Tarkastuskertomusluonnoksessa on arvioitu, onko suomalaisen perusopetuksen 
ohjauksessa otettu huomioon taitoja, jotka ovat olennaisia tulevaisuuden 
työelämässä. Edellä mainituilla taidoilla esimerkiksi tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja, jotka ovat välttämättömiä ihmisen elämässä. Tarkastuksen 
kriteereinä on käytettä OECD:n tunnistamia tulevaisuuden osaamistarpeita: 
oppimaan oppiminen, sosiaaliset taidot, tunnetaidot, luova ongelmaratkaisu, 
monilukutaito ja oppilaan toimijuus. Kyseiset taidot sisältyvät Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa 2014 kuvattuihin ja eri oppiaineiden opetuksen 
tavoitteisiin lukeutuviin laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksiin, joita ovat: 
ajattelu ja oppimaan oppiminen; kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 
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ilmaisu; itsestä huolehtiminen ja arjentaidot; monilukutaito, tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen; työelämätaidot ja yrittäjyys sekä 
osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. 

Tarkastuskertomusluonnoksen luvussa 2.2, todetaan, että Opetushallitus on 
laatinut Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 yhdessä keskeisten 
sidosryhmien kanssa, ja siinä kuvataan perusteprosessin keskeisiä kohtia. Tässä 
lausunnossa täsmennetään vielä perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden laadintaprosessia kokonaiskuvan luomiseksi. 

Opetussuunnitelmauudistukseen valmistautuminen 

Opetushallitus keräsi laajalla kyselyllä kunnista ja kouluista tietoa, miten vuoden 
2004 opetussuunnitelmauudistus oli onnistunut. Lisäksi Opetushallituksessa 
analysoitiin kuntien ja koulujen opetussuunnitelmia ja arvioitiin, kuinka hyvin 
opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet ja määritellyt linjaukset 
olivat ohjanneet paikallista työtä. Siten jäljitettiin opetussuunnitelman 
perusteiden kohtia, joita piti tarkentaa uudistuksessa.  Tiedon keruun jälkeen 
järjestettiin koko maan kattava koulutuspäivien sarja, joka toteutettiin 
yhteistyössä aluehallintoviranomaisten kanssa. Koulutuspäivien tarkoitus oli 
viedä vuoden 2004 uudistuksen onnistumista koskevaa palautetta kunnille ja 
kouluille sekä antaa opettajille mahdollisuus keskustella ja kertoa omista 
ajatuksistaan opetuksen kehittämisessä. 

Oppilaiden osallistaminen opetussuunnitelmauudistuksen valmisteluvaiheessa 
Opetushallitus toteutti laajan kyselyn oppilaille. Heitä pyydettiin kuvailemaan 
kokemuksiaan koulutyöstä sekä ajatuksiaan siitä, millaista osaamista he arvelivat 
tarvitsevansa tulevaisuudessa. Oppilailta kysyttiin myös tyytyväisyyttä kouluun ja 
opetukseen. Vastauksia saatiin noin 60 000 peruskoulun 5  9 luokkien oppilailta ja 
toisen asteen ensimmäisen vuoden opiskelijoilta. Oppilaiden kokemukset 
kouluista olivat valtaosin myönteisiä. He arvelivat tarvitsevansa tulevaisuudessa 
varsinkin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa, matematiikkaa ja 
luovuutta. Koulutyössä he kokivat kiirettä ja toivoivat aikuisilta enemmän aikaa. 

Samanaikaisesti Opetushallitus käynnisti Lasten ja nuorten foorumin, joka kokosi 
oppilaita eri kunnista keskustelemaan vuosittain oppilaiden kokemuksista ja 
opetuksen kehittämisestä. Oppilaat toivoivat, että heitä kuunneltaisiin kouluissa 
paremmin ja että he voisivat osallistua yhteisen työn ja oman kouluympäristönsä 
suunnitteluun. 

Tarkastuskertomusluonnoksessa (s. 13) todetaan, etteivät oppilaat olleet 
edustettuina perustetyössä, koska oppilailla ei ole valtakunnallista edustuselintä. 
Huomionarvoisaa kuitenkin on, että oppilaita on osallistettu paikallisissa 
opetussuunnitelmaprosesseissa, mihin perusopetuslain 47 a § opetuksen 
järjestäjiä velvoittaa. 

Tutkimus- ja arviointitiedon kokoaminen opetussuunnitelmauudistuksen 
valmisteluvaiheessa 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti peruskoulun tavoitteita ja tuntijakoa 
valmistelevan työryhmän, joka 1.6.2010 jätti esityksensä ”Perusopetus 2020 – 
yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako”. Työryhmä tutustui suureen 
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määrään uusinta kasvatustieteellistä, oppimista koskevaa ja kehityspsykologista 
tutkimusta sekä eri oppiaineiden taustalla olevien tiedonalojen uusinta 
tutkimusta sekä analysoi kansallisten ja kansainvälisten arviointien (kuten PISA ja 
TIMSS) tuloksia. Ryhmässä paneuduttiin myös tutkimuksiin ja arviointeihin, joissa 
selvitettiin oppilaiden hyvinvointia ja koulussa viihtymistä, analysoitiin 
yhteiskunnan ja työelämän muutoksia ja ennakoitiin tulevaisuutta. Analyysityötä 
jatkettiin opetussuunnitelman perusteiden laadintaprosessin aikana. Tämä antoi 
vahvan tutkimuspohjan uusille opetussuunnitelman perusteille. 

Tulevaisuusorientaation vahvistamiseksi Opetushallituksessa luotiin myös 
kokonaan uusi työkalu, Oppimisen tulevaisuus -barometri, joka kehitettiin 
yhdessä Otavan Opiston, Demos ry:n sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden 
tutkimuskeskuksen kanssa. Barometrin avulla hahmoteltiin koulutuksen 
todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuspolkuja. 

Opetussuunnitelman perusteiden laadintaprosessi 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 virallinen valmistelu 
aloitettiin Opetushallituksessa heti sen jälkeen, kun valtioneuvosto oli päättänyt 
perusopetuksen uusista tavoitteista ja tuntijaosta kesäkuun 2012 lopussa. Asetus 
sisälsi myös määräyksen, että opetussuunnitelman perusteiden tulee olla valmiit 
siten, että paikalliset opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön lukuvuoden 
2016 2017 alussa. 

Ensimmäiseksi Opetushallitus asetti ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli seurata 
perusteiden laadintaa ja antaa siitä palautetta sekä tuoda työskentelyyn oman 
taustaryhmänsä näkemys. Ryhmä muodostui 16 keskeisen sidosryhmän 
edustajista. Edustettuina olivat opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Suomen Kuntaliitto, 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Finlands Svenska Lärarforbund FSL, 
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, 
Suomen Vanhempainliitto, Suomen Kustannusyhdistys ry, Opetus- ja 
sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry, Suomen Rehtorit SURE ry, Suomen 
harjoittelukoulujen rehtorit ry, Romaniasiain neuvottelukunta, Saamelaiskäräjät 
sekä Etnisten suhteiden neuvottelukunta. 

Opetushallituksen sisällä perusteiden valmistelutyötä varten nimettiin kahdeksan 
hengen suuruinen koordinaatioryhmä, tehtävänä oli suunnitella, valmistella, 
koordinoida työskentelyä, koota työn tulokset, tiedottaa työn etenemisestä sekä 
ohjata kaikkien opetussuunnitelmaryhmien työskentelyä. Ryhmällä oli myös 
vastuu eri ryhmien valmistelemien opetussuunnitelmatekstien 
yhteensovittamisesta ja viimeistelystä. 

Perusteiden valmistelu aloitettiin määrittelemällä työn tavoitteet, jotka käsiteltiin 
ohjausryhmässä ja julkaistiin Opetushallituksen verkkosivuilla, 
opetussuunnitelmatyötä varten luodulla OPS2016-portaalilla. Tavoitteiden ja 
ohjausryhmässä käydyn keskustelun pohjalta aloitettiin koko perusopetusta ja 
kaikkia oppiaineita koskevien yleisten linjausten valmistelu. Sitä varten asetettiin 
kolme työryhmää: 1. ryhmän tehtävänä oli laatia linjaukset perusopetuksen 
arvoperustaa, toimintakulttuuria sekä laaja-alaista osaamista varten. 2. ryhmän 
vastuulla oli oppimiskäsitystä, oppimisen arviointia sekä oppimisen tukea 
koskevien linjausten valmistelu. 3. ryhmä paneutui pohtimaan nykymaailmassa 
tarvittavaa laaja-alaista luku- ja kirjoitustaitoa. 
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Sen jälkeen, kun opetussuunnitelman perusteiden keskeiset ja kaikkia oppiaineita 
koskevat linjat alkoivat hahmottua vuoden 2012 lopulla, asetettiin 
oppiainekohtaiset ja muut eri osa-alueita työstävät opetussuunnitelmaryhmät. 
Ryhmiä oli 30 ja jäseniä niissä yli 300. Kussakin ryhmässä oli 8  10 jäsentä. 
Osallistujia nimettäessä pyrittiin alueelliseen, kielelliseen ja sukupuolten väliseen 
tasapainoon. Suurin osa jäsenistä oli opettajia ja rehtoreita.  Ryhmissä oli myös 
kuntien sivistystoimenjohtajia ja opetuspäälliköitä sekä harjoittelukoulujen ja 
akateemisen tutkimuksen edustajia eli professoreita, dosentteja, 
yliopistolehtoreita ja tutkijoita. Yliopistoprofessoreita oli yhteensä 22. Lisäksi 
mukana oli parikymmentä sidosryhmien asiantuntijaa. Kunkin 
opetussuunnitelmaryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimi 
Opetushallituksessa työskentelevä opetusneuvos. Yhdellä puheenjohtajalla 
saattoi olla kaksi ryhmää vastuullaan. Jokaisella opetussuunnitelmaryhmällä oli 
myös Opetushallituksen kutsuma virtuaalinen tukiryhmä eli noin 10 20 
asiantuntijaa, jotka eivät fyysisesti osallistuneet kokouksiin mutta seurasivat 
työskentelyä ja antoivat omat kommenttinsa verkon kautta. Näin 
valmistelutyöhön saatiin mahdollisimman laajaa ja monipuolista 
asiantuntemusta. 

Opetussuunnitelmaprosessin aikana luotiin yhteistä näkemystä ja suuntaa eri 
toimijoiden välisessä yhteistyössä: Kaikkien opetussuunnitelmaryhmien 
puheenjohtajat kokoontuivat kerran kuussa yhteisiin kokouksiin, joissa 
raportoitiin ryhmien työn etenemisestä ja keskusteltiin ja sovittiin yhteisistä 
linjauksista ja toimintatavoista. Koordinaatioryhmä kokosi 
opetussuunnitelmaryhmien tuottamat tekstiehdotukset ja valmisteli niistä 
koosteen, jota ohjausryhmä kommentoi kokouksissaan. Opetushallituksen 
johtoryhmä ja johtokunta saivat säännöllisesti tietoa prosessin etenemisestä ja 
antoivat evästyksensä perusteiden valmisteluun. 

Opetussuunnitelman perusteiden valmisteluprosessin haluttiin olevan 
mahdollisimman läpinäkyvä, ja mukaan työhön haluttiin kaikki asiasta 
kiinnostuneet ryhmät. Erityisesti opetuksen järjestäjien (kuntien ja yksityisten 
koulujen) informointi ja innostaminen mukaan oli olennaista. Yhteisen 
ymmärryksen luomista varten kehiteltiin sellaisia uusia työvälineitä, joita ei 
aiemmissa uudistuksissa ollut vielä käytössä. Tällaisia olivat mm. OPS2016-
portaali, opetussuunnitelmatyön tiekartta sekä digitaalisesti toteutetut e-
perusteet. Eri puolella Suomea, yhteistyössä aluehallintoviranomaisten ja 
yliopiston harjoittelukoulujen järjestettiin opettajien koulutuspäiviä, joissa 
valmisteilla olevia opetussuunnitelman perusteita avattiin ja keskusteltiin. 
Perusteiden valmistuttua organisoitiin alueellisten koulutuspäivien sarja. 

Opetussuunnitelman tiekartan teemojen ja kysymysten avulla pyrittiin 
vaikuttamaan siihen, että kunnat ja koulut aloittavat uuteen 
opetussuunnitelmaan liittyvän keskustelun ja valmistelun hyvissä ajoin. Haluttiin 
myös, että rehtoreilla ja opettajilla on mahdollisuus hahmottaa uudistusprosessi 
kokonaisuutena ja paneutua alusta lähtien onnistumisen kannalta keskeisiin 
kysymyksiin. 

Suomalaisen opetussuunnitelman opettajakeskeisyys tarkoittaa sitä, että 
opettajilla on koko ajan mahdollisuus seurata opetussuunnitelman perusteiden 
laadinnan etenemistä ja vaikuttaa työhön sekä opetussuunnitelmaryhmissä 
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olevien edustajiensa että suoraan palautetta antamalla. Siksi on tärkeää, että 
opettajilla on tieto työn etenemisestä ja palautteen antamisen mahdollisuudesta. 
Kaikkein tärkein opettajien vaikutus on kuitenkin paikalliseen 
opetussuunnitelmaan, joka suoraan ohjaa heidän työtään. 
Tarkastuskertomusluonnoksessa (s. 16) kerrotaan kuitenkin, että ”kaikilla 
opettajilla ei ole ollut selkeää käsitystä siitä, mitä uudistuneet 
opetussuunnitelman perusteet vaativat opettajilta”. Tämä herättää kysymyksen 
myös paikallisesta opetussuunnitelmaprosessista – missä määrin opettajilla on 
ollut mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman laadintaan ja keskusteluun 
opetussuunnitelman perusteissa asetetuista paikallisesti päätettävistä asioista. 
Perusteissa todetaan esimerkiksi luvussa 3.4 Paikallisesti päätettävät asiat: 

Paikallista opetussuunnitelmaa laadittaessa keskustellaan, mitä 
perusopetuksen tehtävä sekä valtioneuvoston asetuksessa 
määritellyt opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet 
merkitsevät paikallisesti. Pohditaan myös, mitä opetukselle ja 
kasvatukselle asetettujen valtakunnallisten tavoitteiden sekä niistä 
johdettujen laaja-alaisen osaamisen ja oppiainekohtaisten 
tavoitteiden toteuttaminen edellyttää opetuksen järjestämiseltä, 
johtamiselta ja koulutyöltä. 

Opetussuunnitelman perusteet laadittiin ensimmäistä kertaa myös 
rakenteistettuun e-peruste-muotoon. Haluttiin luoda digitaalinen työväline, joka 
helpottaisi paikallisten opetussuunnitelmien laadintaa. Ajatuksena oli, että e-
perusteet sisältävät kaikki opetussuunnitelman perusteiden tekstit pienemmiksi 
osiksi jaettuina ja liikuteltavina elementteinä. E-perusteet sisälsivät tilaa 
paikallisen opetussuunnitelman teksteille ja ohjasivat rakenteellaan paikallista 
opetussuunnitelmatyötä. Ilmeisesti esimerkiksi e-perusteiden luomat 
mahdollisuudet eivät ole olleet kaiketi tiedossa, sillä 
tarkastuskertomusluonnoksessa (s. 16) todetaan, että ”hyödyntämätöntä 
potentiaalia nähtiin esimerkiksi siinä, miten digitalisaatiota voitaisiin hyödyntää 
opetussuunnitelman laatimisessa ja sisältöjen jakamisessa”. 

Opetussuunnitelman perusteiden laadintatyö alkoi virallisesti heinäkuussa 2012 
ja päättyi joulukuun 2014 lopussa. Palautetta kerättiin systemaattisesti ja 
monipuolisesti koko prosessin ajan: Perusteluonnokset lähetettiin kaikille 
opetuksen järjestäjille (kunnille ja yksityisille kouluille) kommentoitavaksi useita 
kertoja perusteiden laadintaprosessin aikana. Samanaikaisesti luonnostekstit 
julkaistiin Opetushallituksen verkkosivuilla niin, että ne olivat kenen tahansa 
kiinnostuneen luettavissa, ja niistä pystyi antamaan palautetta strukturoidun, 
sähköisen palautelomakkeen avulla. Prosessin loppuvaiheissa pyydettiin vielä 
keskeisiltä sidosryhmiltä viralliset lausunnot. Palautetta antoi yli 60 % opetuksen 
järjestäjistä (kunnista ja yksityisistä kouluista) ja verkkosivuille kommentteja 
kertyi yli 3000 kappaletta. Lausuntoja annettiin perus- ja lisäopetuksesta 
yhteensä 152. Saadut palautteet käytiin huolella läpi Opetushallituksessa, ja 
koordinaatioryhmä teki niistä verkkosivuilla julkaistavat koosteet. Palautteet 
toimitettiin kaikille opetussuunnitelmaryhmille tutustuttavaksi ja 
huomioonotettavaksi. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessia ovat ohjanneet valtioneuvoston 
asetus sekä prosessin alussa asetetut tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Edellä on 
kuvattu työskentelyn rakennetta ja toimintatapaa. Perusteiden linjaukset 
syntyivät tässä monitasoisessa ja moniulotteisessa prosessissa. Perusteiden 
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sisältämää tekstiä tuottivat kaikki opetussuunnitelmaryhmät, ja 
koordinaatioryhmän vastuulla oli tekstien yhteensovittaminen ja hiominen 
lopulliseen muotoonsa. Viimeistelytyössä pyrittiin ottamaan huomioon kaikki 
saatu palaute: jokaista lausetta ja sanaa harkittiin huolella. Huolimatta runsaasta, 
perusteprosessin eri vaiheissa annetusta palautteesta sekä sen vaikutuksesta 
perusteiden viimeistelyyn, tarkastuskertomusluonnoksen mukaan (s. 16) 
opetuksen järjestäjät kokevat asiakirjan vaikeaselkoisena, liian laajana, hyvin 
abstraktina ja hankalana käytännön opetustyössä. Tämä herättää kysymään, 
miten Opetushallituksen kannattaa jatkossa kerätä palautetta ja osallistaa 
opetushenkilöstöä perusteprosessissa, jotta perusteet olisivat käyttäjien kannalta 
selkeämmät ja ymmärrettävämmät. 

Opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tuki 

Tarkastuskertomusluonnoksessa nostetaan esiin opetussuunnitelman 
perusteiden toimeenpanon tuen riittämättömyyden vuosina 2016  2019 (s. 18). 
Opetushallituksessa tämä asia on tiedostettu. Osaltaan asiaan on vaikuttanut 
oppiaineasiantuntijoiden ryhtyminen perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden valmistumisen jälkeen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 
perusteiden valmisteluun. Myös henkilöresurssit vähenivät tuolloin, koska 
eläkkeelle siirtyneiden perustetyössä mukana olleiden viranhaltijoiden tilalle ei 
voitu rekrytoida uusia henkilöitä. 

Toisaalta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden jalkauttamista on 
mahdollistettu Opetushallituksen rahoittamien henkilöstökoulutusten avulla, 
joissa koulutusta järjestävä taho on joku muu kuin Opetushallitus. Opetustoimen 
ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen valtionavustuksen rahoitus ei 
kohdennu ainoastaan perusopetukseen, vaan myös muihin koulutusmuotoihin 
(varhaiskasvatus, toinen aste, vapaa sivistystyö). Esimerkiksi vuonna 2020 
rahoitusta jaettiin 12 miljoonaa euroa, josta noin 46 % (5,5 miljoonaa euroa) 
kohdentui ensisijaisesti perusopetukseen. Myös opetuksen järjestäjällä on 
velvollisuus huolehtia opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta. Opetuksen 
järjestäjän tulee niin ikään järjestää mahdollisuuksia opetushenkilöstölle 
keskusteluun opetuksen sisällöistä ja järjestämisestä, sillä pelkästään 
koulutuksissa käyty keskustelu ei ole vaikuttavaa ja riittävää opetussuunnitelman 
tavoitteiden ja sisältöjen sisäistämiseksi (ks. s. 21). 

Tarkastuskertomusluonnoksessa (s. 19, 27) todetaan, että opetuksen järjestäjien 
mukaan Opetushallituksen ohjaus on ”ailahdellut” perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden oppilasarviointia koskien muun muassa siten, 
että lopullisia päätöksiä ei ole toimitettu kaikille opetuksen järjestäjille ajallaan, 
jotta toimeenpano sujuisi aikataulussa. Se on tarkastuksen mukaan johtanut 
kunnissa lisätyöhön, sillä lautakunnat ovat joutuneet käsittelemään asiaa useaan 
kertaan, koska Opetushallitus on jakanut tietoa hitaasti ja muuttanut linjauksiaan 
asian edetessä. Tämä tieto herättää Opetushallituksessa ihmetystä, koska 
- Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukua 6 koskeva 

muutosmääräys Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa 
annettiin 10.2.2020 perusopetuksen järjestäjille velvoittavana 
noudatettavaksi, ja 1.8.2020 se tuli ottaa käyttöön.  Samana päivänä 
(10.2.2020) asiasta tiedotettiin Opetushallituksen verkkosivuilla, ja 
muutosmääräyksestä lähetettiin tieto Opintopolun kautta opetuksen 
järjestäjien ilmoittamiin virallisiin sähköpostiosoitteisiin, jotka yleensä ovat 
kuntien kirjaamoiden osoitteita. 
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https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetushallitus-yhdenmukaistaa-
arviointia-peruskouluissa-tavoitteena-oppilaiden 
Muutosmääräys liitteineen julkaistiin 10.2.2020 myös Opetushallituksen 
verkkosivuilla sekä suomeksi että ruotsiksi ja ePerusteet-palvelussa 
13.2.2020. 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointia koskevaan määräykseen (luku 
6) ei ole tullut muutoksia 10.2.2020 jälkeen. 

- määräyksessä todetaan: ”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
määritellyt arvioinnin linjaukset siirretään paikalliseen opetussuunnitelmaan 
sellaisenaan noudatettaviksi. Myös valtakunnalliset arviointikriteerit 6. 
vuosiluokan loppuun sekä päättöarvioinnin kriteerit siirretään 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista paikalliseen 
opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudatettaviksi.” Uudistuksen 
tavoitteena siis oli osaltaan vähentää paikallista variaatiota oppilaan 
oppimisen ja osaamisen arvioinnissa, joten määräyksen teksti piti viedä 
sellaisenaan paikallisiin opetussuunnitelmiin. Lisäksi opetuksen järjestäjän 
tuli paikallisessa opetussuunnitelmassa täsmentää: 

o yhteistyö huoltajien kanssa; arvioinnista tiedottamisen muodot; 
käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet; 
valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten opetuksen 
järjestäjä niitä tarjoaa; opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta 
siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt; 
sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri 
oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa; valinnaisten aineiden 
arviointi päättöarvioinnissa sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä 
niitä tarjoaa; välitodistukset, mikäli opetuksen järjestäjä niitä päättää 
antaa sekä erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja 
ajankohdat. 

- luvun 6 toimeenpanon tukemiseksi Opetushallitus järjesti yhdessä 
aluehallintovirastojen kanssa helmi-maaliskuussa osallistujille maksuttomia, 
koko päivän kestäviä koulutustilaisuuksia yhdeksällä paikkakunnalla (kuusi 
suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä) juuri ennen koronapandemiaa. 
Tilaisuuksiin osallistuin paikan päällä satoja ihmisiä, ja niiden lisäksi kuulijoita 
oli myös verkon välityksellä: neljä koulutustilaisuutta striimattiin ja 
tallennettiin. 

- perusopetuksen päättöarviointia koskevista kriteereistä annettiin määräys 
31.12.2020. Samana päivänä asiasta julkaistiin tiedote Opetushallituksen 
verkkosivuilla, ja tieto määräyksestä lähetettiin Opintopolun kautta samoin 
kuin luvun 6 kohdallakin. 
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/perusopetuksen-paattoarvioinnin-
arvosanakriteerit-valmistuvat 
Muutosmääräys liitteineen on julkaistu Opetushallituksen verkkosivuilla sekä 
suomeksi että ruotsiksi 31.12.2020. 

- päättöarvioinnin kriteerit viedään paikallisiin opetussuunnitelmiin 
sellaisenaan, ja ne otetaan käyttöön 1.8.2021. Päättöarvioinnin kriteerit 
eivät siis edellytä paikallista opetussuunnitelma työtä, mutta ne on 
hyväksyttävä osaksi paikallista opetussuunnitelmaa. 

- kevään 2021 aikana, helmi-huhtikuussa, Opetushallitus järjestää yhteensä 60 
webinaaria oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointia koskevasta luvusta 6 
(20 tilaisuutta) ja eri oppiaineiden päättöarvioinnin kriteereistä sekä 
ePerusteista. Koulutustilaisuuksiin on tullut yli 11 000 ilmoittautumista eri 
puolelta Suomea. 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetushallitus-yhdenmukaistaa-arviointia-peruskouluissa-tavoitteena-oppilaiden
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetushallitus-yhdenmukaistaa-arviointia-peruskouluissa-tavoitteena-oppilaiden
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/perusopetuksen-paattoarvioinnin-arvosanakriteerit-valmistuvat
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/perusopetuksen-paattoarvioinnin-arvosanakriteerit-valmistuvat
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Etäopetuksen aika keväällä 2020 ja tulevaisuudessa tarvittava osaaminen 

Tarkastuskertomusluonnoksessa (s. 36) todetaan, että osa opettajista, rehtoreista 
ja opetuksen järjestäjistä piti Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 
ohjausta etäopetuksen alkaessa puutteellisena ja poukkoilevana, eikä 
opetushenkilöstö saanut riittäviä ja yksiselitteisiä linjauksia opetuksen 
järjestämisestä. 

Koronaviruspandemian alkaessa Opetushallitus keskitti toimintaansa siten, että 
varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille pystyttiin tuottamaan 
tukimateriaalia ja ohjeita mahdollisimman pian, kun Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen linjaukset oli tiedossa. Opetushallituksen verkkosivuille 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus 
tuotettiin ajankohtaista materiaalia kulloiseenkin tilanteeseen, ja info@oph.fi -
osoitteessa vastattiin kysymyksiin. Opetushallituksen verkkosivuille liitettiin myös 
linkit muiden viranomaisten verkkosivuille, ja Usein kysytyt kysymykset -sivustolle 
on laadittu 40 vastausta korona-aiheisiin kysymyksiin. Korona-ajan 
tiedottamisessa Opetushallitus on tehnyt yhteistyötä muun muassa opetus- ja 
kulttuuriministeriön, aluehallintovirastojen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
ja kentän toimijoiden kanssa. 

Opetushallitus toimii oman lainsäädäntöön perustuvan toimivaltansa puitteissa. 
Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäminen Suomessa perustuu 
vahvasti varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjän itsenäiseen 
päätösvaltaan ja paikallisesti tehtäviin ratkaisuihin. Opetushallituksella ei ole 
toimivaltaa puuttua paikallisiin ratkaisuihin, mistä syystä se voi koronatilanteessa 
antaa ainoastaan suosituksia. Toisaalta on myös huomattava, että opetuksen 
järjestäminen ei ole samanlaista vaikkapa pienessä kyläkoulussa ja monen sadan 
hengen isossa koulussa tai ala- ja yläkoulussa. Siksi ratkaisuja on pitänyt tehdä 
paikallisten olosuhteiden ja koronatilanteen pohjalta. 

Opetushallituksen näkemys tarkastuskertomusluonnoksessa esitettyihin 
suosituksiin 

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus varmistavat, että kun 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita jatkossa päivitetään, 
opetuksen järjestäjät saavat niiden toimeenpanoon riittävää ja 
yhdenmukaista tukea myös paikallisen opetussuunnitelman valmistumisen 
jälkeen. 

Opetussuunnitelman toimeenpanon pitkäjänteisyys on tärkeää, 
opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen näkökulmasta. Siksi on 
olennaista, että Opetushallituksella olisi riittävät taloudelliset ja 
henkilöresurssit toimeenpanon tukemiseen. Nykytekniikalla on helppo 
järjestää osallistujille maksuttomia webinaareja, mutta esimerkiksi 
tukimateriaalin tuottamisesta aiheutuu muun muassa kääntämis- ja 
taittamiskustannuksia. Jos tukimateriaalia tilataan Opetushallituksen 
ulkopuolisilta asiantuntijoilta, on heille maksettava kyseisestä työstä, mistä 
aiheutuu lisäkustannuksia niin ikään. Perusopetussuunnitelman perusteiden 
2014 toimeenpanon tuki väheni vuoden 2016 jälkeen edellä mainittujen 
resurssien vähetessä. 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus
mailto:info@oph.fi
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2. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus parantavat opetuksen 
järjestäjien välisen yhteistyön edellytyksiä esimerkiksi kehittämällä 
toimintatapoja ja digitaalisia välineitä, joilla opetuksen järjestäjät voivat jakaa 
hyviä käytäntöjä paikallisten opetussuunnitelmien laatimisessa, 
toimeenpanossa ja seurannassa. 

Opetushallituksella on käytössä digitalinen ePerusteet-palvelu sekä 
opetussuunnitelmien että tutkintojen perusteiden alustana. Kyseistä alustaa 
voidaan hyödyntää paikallisessa opetussuunnitelmatyössä. 

Opetushallituksella on aktiivisesti toimivia verkostoja (esim. Majakka-, Poiju- 
ja Reimari, Perusopetuksen kehittämisen ydinryhmä), joissa yhteistyötä 
voidaan tiivistää myös paikallisen opetussuunnitelman kehittämisessä. 

3. Opetushallitus kehittää yhdessä opetuksen järjestäjien kanssa paikallisten 
opetussuunnitelmien toimeenpanon seurantamallin, joka tukee 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon 
yhdenmukaisuutta. 

Paikallisen opetussuunnitelman seurantamallin luomisen pohjaksi olisi hyvä 
päivittää Perusopetuksen laatukriteerit (OKM:n julkaisuja 2012:29). 
Laatukriteereiden avulla on hyvä tarkastella koko perusopetuksen 
järjestämisestä paikallisesti ja arvioida muun muassa paikallisen 
opetussuunnitelman toimivuutta. 

Valtiontalouden tarkastusviraston suositukset ovat sinänsä hyviä sekä 
opetussuunnitelmatyön toimeenpanon jatkumon, seurannan ja arvioinnin, että 
prosessin kehittämisen näkökulmasta. Lisähuomiona voi kuitenkin kysyä: 
vastaavatko suositukset tarkastuksen pääkysymyksiin (s. 9): 
1. Onko perusopetuksen ohjauksessa ja opetussuunnitelmissa otettu huomioon 

tulevaisuuden osaamistarpeet? 
2. Näkyykö tulevaisuuden työelämävalmiuksien kehittäminen opetuksen 

järjestäjien toiminnassa? 
3. Edistetäänkö perusopetuksen oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeita 

yhdenvertaisesti? 

Opetusneuvos Marjo Rissanen 

Opetusneuvos Marjaana Manninen 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto 

 

Lausuntopyyntö; Tarkastuskertomusluonnos Työvoima 2030 – tulevaisuuden työelämätarpeiden 
huomioiminen perusopetuksen ohjausjärjestelmässä 

Viitaten lausuntopyyntöön D/157/04.07.02/2021 koskien tarkastuskertomusluonnosta Työvoima 2030 – tulevaisuuden 

työelämätarpeiden huomioiminen perusopetuksen ohjausjärjestelmässä, opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa lausuntonaan 

seuraavaa. 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksessa arvioitiin, onko suomalaisen perusopetuksen ohjauksessa otettu huomioon 

taitoja, jotka ovat olennaisia tulevaisuuden työelämän kannalta. Tarkastuskertomuksessa näistä taidosta käytetään myös 

ilmaisua ”tulevaisuuden osaamistarpeet”, ja niillä viitataan niihin yleisiin osaamisvaatimuksiin, jotka OECD on tunnistanut 

tärkeiksi tulevaisuuden työelämässä. Tarkastuksen kohteena olivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. 

Tarkastuksessa arvioitiin erityisesti niiden suorittamaa informaatio- ja normiohjausta siltä osin, kuin se koskee 

perusopetuksen sisältöjä. Tarkastus on osa kansainvälistä rinnakkaistarkastusta ”Työvoima 2030”. Rinnakkaistarkastuksen 

tehtävänä on selvittää, miten tarkastukseen osallistuvissa valtioissa on varauduttu 2030-luvun työvoimatarpeeseen. Suomen 

osalta tarkastuksen aihe rajattiin perusopetuksen ohjausjärjestelmään. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa lausunnossaan kiinnittää huomiota neljään näkökulmaan.  

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö korostaa, että Opetushallitus on valmistellut, toteuttanut ja toimeenpannut 

perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen huolellisesti, osallistavasti ja laadukkaasti. Suomen perusopetuksen 

opetussuunnitelmaa pidetään sekä EU:n että globaalilla tasolla erittäin edistyksellisenä. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman valmistelulla on ollut merkittävä vaikutus myös sekä OECD:n että EU-tason linjauksiin. 

Esimerkiksi Euroopan komissio on hyödyntänyt Opetushallituksen opetussuunnitelmaosaamista EU:n elinikäisen 

oppimisen avaintaitojen päivittämistä koskevassa valmistelussa ja OECD hyödynsi Opetushallituksen 

asiantuntemusta kansainvälisessä opetussuunnitelmavertailussa. Opetussuunnitelman perusteiden 

uudistamisprosessi on osaltaan entisestään vahvistanut Suomen vahvaa mainetta laadukkaan koulutuksen 

globaalina osaajana.  

2. Opetus- ja kulttuuriministeriö korostaa, ettei suomalaisen perusopetuslain tai opetussuunnitelman perusteiden 

arvopohjassa ole erityisesti painotettu tulevaisuuden osaamistarpeita. Perusopetuslain 2 § mukaisesti ”opetuksen 

tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä 

antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta 

parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä 

oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena 

on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.”  
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Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että tarkastuksen tavoitteet ja toteutus osana kansainvälistä 

rinnakkaistarkastusta avaavat mahdollisuuden tuoda esille jatkokehittämisen kannalta kiinnostavia tulokulmia niin 

tulevaisuuden osaamistarpeiden kuin perusopetuksen ohjauksenkin osalta. Perusopetuksen ohjausjärjestelmän 

tarkasteleminen OECD:n kontekstissa voi rikastaa ja täydentää näkemyksiä ohjausjärjestelmän kehittämistarpeista.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää kuitenkin harkittavaksi, että tarkastuskertomuksessa vielä selkeämmin 

huomioitaisiin se, ettei perusopetuslaki määrittele tulevaisuuden osaamistarpeisiin varautumista perusopetuksen 

ensisijaiseksi tehtäväksi. 

 

3. Tarkastuksen kohteena korostuvat Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteisiin liittyvät lakisääteiset 

tehtävät. Laki Opetushallituksesta (564/2016) määrää Opetushallituksen tehtävistä. Opetushallituksen 

lakisääteisenä tehtävänä on päättää toimialaansa kuuluvan koulutuksen opetussuunnitelmien ja tutkintojen sekä 

varhaiskasvatussuunnitelmien perusteista ja muista määräyksistä. Opetushallituksen toimintaa koskevasta 

rahoituksesta päätetään osana valtion talousarviomenettelyä. 

Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan seuraavasti: ”Opetushallitus laati vuoden 2014 opetussuunnitelman 

perusteet yhdessä keskeisten asiantuntijasidosryhmien kanssa. Perusopetuksen opetussuunnitelman laatiminen on 

Opetushallituksen yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -yksikön tehtävä, ja yksikkö vastaa suunnitelman 

valmistumisesta. Yksikössä perustetyö tehdään muun substanssityön ohella, eikä opetus- ja kulttuuriministeriö ole 

aina osoittanut perustetyöhön ylimääräisiä resursseja. Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteet kyettiin kuitenkin 

laatimaan suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.” 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää valtiontalouden tarkastusviraston huomiota siihen, että 

opetussuunnitelman perusteiden laatiminen on keskeisin Opetushallituksen lakisääteisistä ja pysyvistä tehtävistä, 

joihin se saa toimintamenorahoitusta suoraan valtion budjetista. Opetussuunnitelmatyö on viraston virkatyön 

ydintä. Keskeisten virkatehtävien hoitamisen tulee toteutua OPH:n perusrahoituksella. Perusopetuksen 

opetussuunnitelmatyön lisäksi Opetushallitus vastaa kaikesta toimialaansa kuuluvan koulutuksen 

opetussuunnitelmien ja tutkintojen sekä varhaiskasvatussuunnitelmien perusteista ja muista määräyksistä.  

4. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tarkoituksenmukaisena, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

toimeenpanoa tukevat toimet ovat ensisijaisesti jatkossakin Opetushallituksen tasolla toteutettavia tehtäviä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa teknisluonteiset huomiot erillisellä liitteellä pyydetysti.  

 

Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen 

Opetusneuvos Minna Polvinen 

Liitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön teknisluonteiset huomiot lausuntopyyntöön 

 
Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV 

 
Tiedoksi  
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