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OPS–arvioinnin 1. ja 4. osahankkeiden kyselyt 

Kohderyhmä Vuosi 2017

lähetyt kyselyt / 

saapuneet vastaukset

Kyselyn 

vastausprosentti

Vuosi 2019

saapuneet vastaukset

Seurantakyselyn 

vastausprosentti

Esiopetusyksikkö 406/202 50 % 176 87 %

Esiopetuksen järjestäjä 406/210 52 % 173 82 %

Koulu 612/410 67 % 363 89 %

Perusopetuksen järjestäjä 406/264 65 % 222 84 %

Yhteensä 1830/1086 59 % 934 86 %

Ensimmäisessä osahankkeessa vastaajaryhmissä oli mukana kaikkiaan 5529 henkilöä. 
Neljännessä osahankkeessa vastaajaryhmissä oleva henkilömäärä oli yhteensä 3690. 



OPS–arvioinnin  2. ja 3. osahankkeen esi- ja 
perusopetuksen opettajakyselyt

Kohderyhmä Lähetetyt kyselyt (n) Saapuneet vastaukset (n) Vastausprosentti (%)

Perusopetuksen opettajat (suomi) 449 272 60,6

Perusopetuksen opettajat (ruotsi) 94 52 55,3

Esiopetuksen opettajat (suomi) 25 24 96,0

Yhteensä 568 348 61,3



OPS-arvioinnin keskeisiä tuloksia

▪ Opetussuunnitelmien uudistusten vaikutuksia

▪ Opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista edistäviä ja estäviä 
tekijöitä

▪ Oppimiskäsitys, laaja-alainen osaaminen, eheyttäminen,  
oppimiskokonaisuudet ja oppimisympäristöt

▪ Ohjaus- ja koulutus toiminnan tukena

▪ Toimintakulttuurin kehittäminen esi- ja perusopetuksessa



Opetussuunnitelmien uudistusten vaikutuksia

▪ Lapsen aktiivinen toimijuus ja osallisuus ovat keskeisimpiä asioita, joihin 

EOPS 2014 on esiopetuksen vastaajaryhmien mukaan vaikuttanut. 

▪ POPS 2014 on vaikuttanut perusopetuksen vastaajaryhmien mukaan arviointiin, monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen, opetuksen kehittämiseen ja opettajien yhteistyöhön.

▪ Esiopetuksessa opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa on arvioiden mukaan 

kokonaisuudessaan onnistuttu varsin hyvin. Sen sijaan perusopetuksessa tavoitteiden 

saavuttamisen suhteen ollaan kriittisempiä. 

▪ OPS:n tavoitteiden saavuttamiseen liittyvissä arvioissa esi- ja perusopetuksen järjestäjät ovat 

positiivisempia kuin yksiköt ja koulut.



OPSien tavoitteiden saavuttamista  edistävät ja 
estävät tekijät

▪ Muutosvalmius, yhteistyö ja riittävät resurssit edistävät kaikkien vastaajaryhmien 
mukaan opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

▪ Kelpoisen henkilöstön saatavuus ja sijaispulmat estävät opetussuunnitelmallisten 
tavoitteiden saavuttamista esiopetuksessa. 

▪ Perusopetuksessa merkittävin tavoitteiden saavuttamista estävä tekijä on taloudellinen 
tilanne. Koulujen vastaajaryhmät mainitsevat esteiksi myös tilat ja yhteistyön vaikeudet. 
Perusopetuksen järjestäjät mainitsevat lisäksi estäväksi tekijäksi muutosvastaisuuden.

▪ Esi- ja perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet koetaan tärkeinä. Eniten kriittisiä arvioita 
kohdistuu koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä yleissivistystä koskeviin 
väittämiin.



Opettajien näkemyksiä estävistä tekijöistä

▪ Kiire sekä suunnitteluun, kehittämiseen ja yhteistyöhön käytettävän 

ajan puute

▪ Oppilasryhmien heterogeenisyys ja oppimisen tuen riittämättömyys 

▪ Opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteiden tulkinnanvaraisuus ja 

korkealentoisuus 

▪ Arjen järjestämisen ongelmat, johtamisen haasteet ja koulutuksen 

puute 
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Laaja-alainen osaaminen, eheyttäminen ja 
oppimiskokonaisuudet

▪ Laaja-alainen osaaminen on esiopetuksessa huomioitu pääsääntöisesti hyvin. Sen sijaan 
perusopetuksessa laaja-alaisen osaamisen huomioimisessa on vielä työtä.

Kuitenkin opettajakyselyjen (2018 ja 2019) tulokset toivat esiin käytännön tason pulmia.

▪ Opetuksen eheyttäminen tukee opetuksen yhteisöllisyyttä ja lapsilähtöisyyttä sekä oppilaiden 
aktiivista toimijuutta. Kuitenkin laaja-alaisen osaamisen edistäminen ja arviointi osana eri 
oppiaineita on ollut varsin haastavaa perusopetuksessa. 

▪ Oppimiskokonaisuudet ovat lisänneet yhteissuunnittelua ja osallisuutta sekä esi- että 
perusopetuksessa. Esiopetuksessa  huomioidaan perusopetusta enemmän oppijoiden 
mielenkiinnon kohteet oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa. Perusopetuksessa monialaiset 
oppimiskokonaisuudet ovat edelleen pääosin projekteja tai teemapäiviä ja ne koetaan usein 
opettajia kuormittavina. 



Toimintakulttuurin kehittäminen

▪ Toimintakulttuurin kehittämisessä pidetään tärkeänä pedagogista johtamista

▪ Esiopetuksen kehittämisessä on huomioitu parhaiten leikki ja toiminnallisuus sekä lasten 
aktiivinen toimijuus. 

▪ Perusopetuksen kehittämisessä on parhaiten otettu huomioon digitalisaatio oppimisen tukena 
sekä luonnon ja rakennetun ympäristön huomioiminen.

▪ Toimintakulttuurin kehittämisessä merkittävimpiä tekijöitä ovat tulosten mukaan sekä esi- että 
perusopetuksessa yhteistyötaidot ja yhteiset tavoitteet. 

▪ Esiopetuksessa myös tiimityöskentely ja perusopetuksessa opettajien osallistaminen nähdään 
tärkeäksi. Hieman huolestuttavaa on, että perusopetuksessa oppilaiden osallistamisen merkitys 
toimintakulttuurin kehittämisessä on heikentynyt verrattuna vuoteen 2017.



Toiminnan kehittämisen haasteita

▪ Koulutusten kustannukset, sijaisjärjestelyt sekä pitkät etäisyydet estävät eniten 
koulutuksiin osallistumista esi- ja perusopetuksessa vuonna 2019. Tilanne on mennyt 
huonompaan suuntaan vuodesta 2017.

▪ Ohjausjärjestelmään kohdistuvat kehittämistoiveet ovat esi- ja perusopetuksessa 
erilaisia. Esiopetuksessa toiveet keskittyvät paikalliseen tasoon, kun taas 
perusopetuksessa toivotaan Opetushallituksen ohjauksen ja rahoitusohjauksen 
kehittämistä.

▪ Opetussuunnitelmiin ja vuosisuunnitelmiin liittyvän seuranta- ja arviointiedon 
kerääminen ja hyödyntäminen kehittämisessä tulisi paikallisella tasolla lisätä.



Tuntijaon toimivuus jakaa mielipiteitä

▪ Koulut ja perusopetuksen järjestäjät arvioivat tuntijaon rakenteellisena ratkaisuna 
toimivammaksi syksyllä 2019 kuin syksyllä 2017. 

▪ Taloudelliset resurssit (esim. kuntien säästötoimenpiteet) rajoittavat tuntijaon 
toteuttamista

▪ Tuntijaon toimivuuden haasteet

▪ valinnaisten aineiden ja tai-tai valinnaisten tuntien epäselvyydet OPSin käyttöönotossa

▪ Valinnaisten kielten tuntien väheneminen

▪ B1-kielen varhentaminen

▪ Varhennettu kielen opetus ja yhdysluokkaopetus (erityisesti pienten opetuksen järjestäjien 
osalta)



OPS eläväksi asiakirjaksi?

▪ Suomalaisen koulutuksen ohjausjärjestelmä tukee tasa-arvoista ja yhdenvertaista 

esi- ja perusopetusta.

▪ Paikallisen tason valmistelu- ja käyttöönottoprosessit ovat keskeisiä OPSin tavoitteiden toteutumisessa

▪ Mitä erilaisista (seutu-, kunta- tai koulukohtainen) OPS-prosesseista on opittu?

▪ Pedagogisen johtamisen merkitys

▪ Osallistaminen ja dialogisuus tukevat OPSien toimeenpanoa

▪ Yhteistyö ja yhteiset tavoitteet tukevat opetuksen kehittämistä

▪ OPS-uudistuksien käyttöönoton edetessä tarvitaan jatkuvaa keskustelua

▪ Opetustyön arjen reflektointi ja kokemusten jakaminen on keskeistä





Kiitos!


