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Tutkimuksemme kohdistui paikalliseen opetussuunnitelmatyöskentelyyn sekä 
opetussuunnitelmauudistukseen 2016 ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen 
niveltyöryhmän kokemana. Tutkimuksessa määritellään suomalaista perusope-
tuksen opetussuunnitelmaa käsitteenä sekä tarkastellaan suomalaista opetus-
suunnitelmajärjestelmää ja siihen kuuluvaa valtakunnallista ja paikallista ope-
tussuunnitelmaa ohjaavina asiakirjoina tehtävineen, tavoitteineen ja sisältöineen. 
Historiallisessa katsauksessa esittelemme opetussuunnitelman ohjaavuuden ja 
toimivuuden muutoksia sekä tarkastelemme tutkimuskohteenamme olevan 
kaupungin paikallisen opetussuunnitelmatyön etenemisvaiheita. Teoreettisessa 
viitekehyksessä luomme myös katsauksen aiempiin oman tutkimuksemme 
kannalta merkittäviin tutkimuksiin. 

Tutkimuksemme on fenomenologis-hermeneuttinen tapaustutkimus. Tutkimus-
tehtävänämme oli selvittää miten paikallisessa opetussuunnitelmatyöskentelyssä 
ohjausryhmän ja esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän jäsenet kokevat opetus-
suunnitelmauudistuksen 2016. Lisäksi selvitimme ohjausryhmän sekä esi- ja 
alkuopetuksen niveltyöryhmän jäsenten kokemuksia paikallistason opetus-
suunnitelman laadintatyöstä sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä ja lapsen 
oppimispolun jatkumosta. Tutkimusaineiston hankimme avoimella haastattelulla. 
Aineiston analyysitapana käytimme Giorgin fenomenologiseen psykologiaan 
pohjautuvaa Perttulan fenomenologista menetelmää omaan tutkimusaineis-
toomme soveltaen. Tutkimusprosessin eri vaiheisiin liittyvissä valinnoissa ja 
tutkimusprosessin kulun eri vaiheiden kuvauksessa olemme pyrkineet tark-
kuuteen, huomioiden tutkimuksen eettiset ja luotettavuuden näkökulmat. 

Tutkimusaineiston analyysin pohjalta tekemiemme johtopäätösten mukaan 
opetussuunnitelmauudistus 2016 koettiin hyvänä, elämänläheisenä ja lapsen 
oppimispolkua korostavana. Huolta aiheutti uuden opetussuunnitelman mukana 
tuoma toimintakulttuurin muutos. Opetussuunnitelmatyö koettiin ohjausryhmässä 
vastuullisena ja laajana mutta hyvin antoisana. Sen sijaan esi- ja alkuopetuksen 
niveltyöryhmässä työskentely koettiin pettymyksenä, joskin laadittuun Lapsen 
polku-asiakirjan sisältöön oltiin tyytyväisiä. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja 
lapsen oppimispolun jatkumoa pidettiin tärkeänä. Yhteistyön onnistuminen koet-
tiin olevan yhteydessä esi- ja alkuopetuksen fyysiseen läheisyyteen. 

Avainsanat: Opetussuunnitelmauudistus, paikallinen opetussuunnitelmaproses-
si, kokemukset, fenomenologinen merkitysanalyysi 
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1 JOHDANTO 

 

 

Suomalaista perusopetusta ohjaa valtakunnallinen perusopetuksen opetussuun-

nitelma, joka koulu-uudistusten myötä uusiutuu noin kymmenen vuoden välein. 

Opetussuunnitelman organisointi, sitovuus ja ohjaavuus ovat vaihdelleet eri ai-

koina ja myös oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ovat muuttuneet. Sitä vastoin 

opetussuunnitelman rakenne ja teoreettiset lähtökohdat ovat säilyneet sa-

manlaisina.  

Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteissa opetussuunnitelman tehtäväksi 

määritellään opetuksen laadun jatkuva kehittäminen ja koulutuksellisen jatkumon 

vahvistaminen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 8). Vitikka 

toteaa opetussuunnitelman olevan keskeisessä asemassa muutoksen ja 

kehityksen mahdollistajana kun koulua ja perusopetusta pyritään kehittämään 

tulevaisuuden yhteiskunnallisten, tiedollisten ja teknologisten muutosten mu-

kaan. Mikäli opetussuunnitelmaa ei kyetä uudistamaan se voi estää tai hidastaa 

myös opetusta uudistumasta. (Vitikka 2009, 26.)  

Tutkimuksemme tekovaiheessa valmisteilla oleva perusopetuksen opetussuun-

nitelma 2016 herätti meissä tutkijoina mielenkiinnon. Yhtenä motiivina tutkimus-

aiheemme valintaan oli omat ristiriitaiset kokemuksemme opetussuunnitelmien 

suhteen. Meneillään olevan luokanopettajakoulutuksemme myötä opetussuunni-

telma opettajan työvälineenä on saanut silmissämme entistä tärkeämmän merki-

tyksen. Opetussuunnitelman tulisi olla luonteva työväline opettajan päivittäisessä 

työssä.  Pitkä työkokemuksemme kasvatus- ja opetusalalla on kuitenkin näyttänyt 

meille opetussuunnitelmien vähäisen käytön kenttätyössä. Monelle opettajalle 

opetussuunnitelma on jäänyt vieraaksi, ja sitä ei käytetä opetuksen 
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suunnittelun tukena. Näkemyksemme mukaan opetussuunnitelman merkitystä ei 

myöskään aina tiedosteta hyödyttävänä ja toimintaa ohjaavana yhteistoiminnal-

lista toimintakulttuuria kehittävänä välineenä.  Uuden opetussuunnitelman perus-

teiden 2014 mukainen ihmislähtöinen, oppimisen iloa ja lapsen oppimispolun 

jatkumoa korostava toiminta vaatii mielestämme kasvatus- ja opetusalan hen-

kilöstöltä entistä suurempaa kiinnostusta opetussuunnitelman sisäistämiseen ja 

sitä myötä oppilaiden tasa-vertaisen kohtelun turvaamiseen. Pyhältö ja Soinin 

(2007, 149) toteamuksen mukaan opetussuunnitelman tulisi olla ohjaava asia-

kirja ja koulun kehittämisen ydin.  

Suomalaiseen opetussuunnitelmauudistuksiin liittyvä aikaisempi tutkimus on 

suuntautunut enimmäkseen opetussuunnitelmien sisältöön sekä merkityksel-

lisyyteen.  Kuntatasoilla tapahtuvaa opetussuunnitelmatyötä on niin ikään tutkittu 

melko vähän, vaikka viimeisimmän opetussuunnitelmauudistuksen aikana pai-

kallinen työ toteutettiin pääasiassa koulukohtaisena työnä. Myös nämä seikat li-

säsivät kiinnostustamme perehtyä paikallistason opetussuunnitelmatyösken-

telyyn opettajien kokemusten kautta. Erityisesti mielenkiintoamme opettajien ko-

kemuksiin ja ajatuksiin opetussuunnitelmauudistuksesta 2016 sekä lapsen oppi-

mispolun jatkumosta lisäsi omien opintojemme myötä tapahtunut syvällinen ope-

tussuunnitelman perusteisiin 2014 paneutuminen.  

Näemme tutkimusaiheemme hedelmällisenä myös esi- ja alkuopetuksen nivel-

vaiheen tarkastelun näkökulmasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksian-

tona arviointiryhmä (2010) on arvioinut esi- ja perusopetuksen opetussuunni-

telmajärjestelmän toimivuutta. Arvioinnin tuloksena arviointiryhmä on raportoinut 

keskeisimmät kehittämistarpeet, joissa yhdeksi tavoitteeksi on asetettu esi- ja 

perusopetuksen nykyistä tiiviimmän integroinnin seuraavan opetussuunnitelma-

uudistuksen yhteyteen. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien suunnitte-

luprosessit haluttaisiin yhdistää ja muodostaa yhtenäinen sekä yhteinen koko-

naisuus, joka turvaa lapsen kasvun ja oppimisen polun loogisesti eteneväksi 

jatkumoksi. (Arviointiryhmä 2010, 198.) Oman näkemyksemme mukaan esi- ja 

alkuopetuksen nivelvaiheen tärkeyteen lapsen oppimispolun jatkumon turvaa-

miseksi tuleekin kiinnittää yhä enemmän huomiota. Perusopetuslaissa 

(628/1998) määritellään perusopetus yhtenäiseksi jatkumoksi, jonka tarkoi-

tuksena on rakentaa oppilaalle eheä ja yksilöllinen oppimispolku läpi koko esi- ja 
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perusasteen. Tällä mahdollistetaan jokaiselle oppilaalle johdonmukainen ja ehyt 

oppimiskokemus. (Pyhältö & Soini 2007, 146.) Mielestämme esi- ja alku-

opetuksen integroinnissa on valtakunnallisesti nähtävissä kaksi suuntausta, ne 

joissa integrointia tapahtuu ja ne joissa integrointi jää minimiyhteistyön tasolle.  

Tutkimusaiheestamme tekee ajankohtaisen juuri valmistumaisillaan oleva perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016. Tuleva opetussuunnitelma ja 

sen pohjalta laaditut paikalliset opetussuunnitelmat näyttävät suunnan kasvatus- 

ja opetustyölle seuraavan vuosikymmenen ajan. Valtakunnallisen perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan, sen pohjalta laadittavas-

sa paikallisessa opetussuunnitelman laadintatyössä keskustellaan siitä, mitä 

valtakunnalliset valtioneuvoston asetuksella määritellyt opetuksen ja kasvatuk-

sen tavoitteet merkitsevät paikallisesti. Lisäksi paikallistasolla pohditaan mitä 

opetuksen järjestäjältä, johtamiselta ja koulutyöltä edellytetään valtakunnallisten 

tavoitteiden sekä niistä johdettujen laaja-alaisen osaamisen ja oppiainekohtais-

ten tavoitteiden toteuttamiseksi. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014, 23.)  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä näkyväksi erään kaupungin paikallis-

tason opetussuunnitelmatyö. Toivomme tutkimuksesta saatujen tulosten olevan 

hyödyksi opettajille sekä muille opetussuunnitelmaprosessissa mukana oleville 

henkilöille niin, että opetussuunnitelma nähtäisiin yhä enemmän opettajan tärke-

änä työvälineenä, yhteisöllisyyden synnyttäjänä sekä yhtenäisemmän ja ajan-

mukaisemman pedagogiikan luojana ja ylläpitäjänä. 
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2 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 

SUOMESSA 

 

 

Lähestymme perusopetuksen opetussuunnitelman käsitettä perusopetuksen ja 

opetussuunnitelman määritelmien kautta. Opetussuunnitelma käsitteenä on Suo-

messa noin sata vuotta vanha.  Perusopetuksen opetussuunnitelma on kulttuu-

rinen ja aikaan sidoksissa oleva ohjaava asiakirja, joka antaa opetustyölle raamit. 

Opetussuunnitelman laadinta nähdään jatkuvana prosessina, jolla ei ole varsi-

naista alkua eikä loppua.  Opettajat eivät voi olla passiivisia toisten laatiman ope-

tussuunnitelman vastaanottajia, vaan heidän on oltava itse aktiivisesti vaikut-

tamassa kyseisissä kehittämisprosesseissa. Suomessa eri tasoilla laadittavat ja 

toteutettavat opetussuunnitelma-asiakirjat ovat osa koko valtakunnallista ope-

tuksen ohjausjärjestelmää, johon kuuluvat valtakunnallisen ja paikallisen opetus-

suunnitelman lisäksi laki ja asetukset. Tässä pääluvussa perehdymme myös suo-

malaiseen opetussuunnitelmajärjestelmään tarkastelemalla valtakunnallista ja 

paikallista opetussuunnitelmaa ohjaavina asiakirjoina tehtävineen, tavoitteineen 

ja sisältöineen. 

 

  

2.1 Perusopetuksen opetussuunnitelma koulun toiminnan 

ohjaajana 

  

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka, esiopetuksesta alkava koulutus-

jatkumo. Se luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa 

hyvän elämän rakentamista. Perusopetus ohjaa oppilaita löytämään omat vah-

vuutensa ja näin rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. (Perusopetuksen 
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opetussuunnitelman perusteet 2014, 13, 15.) Sen tavoitteet ja päämäärät ovat 

sekä yhteiskunnan että opettajan määrittelemiä (Vitikka 2009, 91).  

Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella eri näkökulmista. Opetus- ja kasva-

tustehtävän näkökulmasta katsottuna perusopetuksen tehtävänä on oppilaiden 

oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä kotien kanssa. 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta ajateltuna perusopetuksen tehtävänä on edis-

tää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Monipuolisen kult-

tuurisen osaamisen, kulttuuriperinnön arvostamisen, oman kulttuuri-identiteetin 

tukemisen sekä kulttuurisen pääoman rakentamisen edistäminen ovat perusope-

tuksen kulttuuritehtäviä. Lisäksi perusopetusta voidaan tarkastella tulevaisuus-

tehtävän näkökulmasta. Tällöin korostuu koulua ympäröivän maailman muutos ja 

sen vaikutus oppilaiden kehitykseen ja hyvinvointiin sekä koulun toimintaan. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 15–16.) 

Opetukseen ymmärretään kuuluvaksi kaikki se, mihin koulun toiminta ja tavoitteet 

liittyvät. Opetussuunnitelma voitaisiin siten määritellä näkemykseksi siitä, mitä 

opetuksen tulee sisältää, miten se tulee toteuttaa sekä millaista vuorovaikutusta 

opetuksessa halutaan edistää. Siinä on opetuksen tavoitteet, opiskeltavat sisällöt 

ja työtavat. Määritelmä pitää sisällään koko koulun toimintakulttuurin. Toiminta-

kulttuuriin kuuluvat arvot, päämäärät, uskomukset ja oppilaitoksen rakenteet arki-

sine työkäytänteineen. (Vitikka 2009, 26, 92.) Opetussuunnitelma antaa suunnan 

ja raamit opettajan kasvatus- ja opetustyöhön lainsäädännössä asetettujen ta-

voitteiden suunnassa edistäen yhtenäisen perusopetuksen yhdenvertaista toteu-

tumista (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 7; Salminen & 

Annevirta 2014, 334). 

Opetussuunnitelman käsitettä on vaikea määritellä yksiselitteisesti, sillä se on 

käsitteenä monitieteinen, dynaaminen ja koko toimintakulttuuria koskeva (Vitikka 

& Saloranta 2002, 8). Se ilmentyy opetussuunnitelman suunnitteluprosessin eri 

vaiheissa eri tavoin. “Curriculum is not a concept; it is a cultural construction.” 

Näin kuvailee Shirley Grundy (1987) opetussuunnitelman luonnetta. Malinen 

(1992) toteaakin, että opetussuunnitelma on parasta määritellä käyttötilanteen 

mukaan. (Malinen 1992, 28.) Opetussuunnitelma on kuitenkin keskeisin doku-

mentti, jolla yhteisö ilmaisee koulutusta koskevan tahtonsa. Se on koulumaail-
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man tärkein asiakirja, jota opetuksen järjestäjän tulee noudattaa. Opetussuunni-

telman tehtävänä on kansalaisten yleissivistyksen sekä koulutuksen perusoi-

keuksien, tasa-arvon, opetuksen yhtenäisyyden, koulutuksellisen jatkumon, laa-

dun ja oikeusturvan varmistaminen. (Korkeakoski 2009, 167; Poikonen 2003, 15–

16; Salminen & Annevirta 2014, 333; Vitikka & Saloranta 2002, 8–9.) “Se luo 

perustan esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta seuraavaan kou-

lutusvaiheeseen siirtymiselle” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014, 8). Opetussuunnitelma liittää koulun toiminnan koulutuksen järjestäjän eli 

kuntien ja koulutuskuntayhtymien linjauksiin ja paikallisesti määriteltävät normit 

puolestaan valtakunnallisiin linjauksiin (Halinen, Holappa & Jääskeläinen 2013, 

191).   

Opetussuunnitelman mallit jaetaan yleisimmin Lehrplan- ja curriculum-malleihin. 

Lehrplan-mallissa opetussuunnitelmien laadinta perustuu ainejakoisuuteen, kun 

taas curriculum-malli tarkoittaa lapsen oppimiskokemusten suunnittelua, jossa 

opetussuunnitelma ei ole sidottu ainejakoisuuteen vaan yleensä lasten elämään.  

Suomalainen perusopetuksen opetussuunnitelma on perustunut historiansa ai-

kana suurelta osin oppiainejakoisuuteen. ”Curriculum” hengessä siihen on pyritty 

sisällyttämään myös kasvatustavoitteita. (Malinen 1992, 12–13, 16.) 

Opettajan aktiivisuus yhteiskunnallisena toimijana korostuu erityisesti hänen to-

teuttaessaan yhteiskunnan laillistamaa opetussuunnitelmaa. Vaikka opetussuun-

nitelman kehittämisessä ongelmana on ollut hallinnollisen ja pedagogisen suun-

nittelun yhteensovittaminen, silti suomalaisessa opetussuunnitelmatraditiossa on 

ollut pyrkimyksenä yhdistää tämänkaltainen suunnittelu. Suomalaiseen opetus-

suunnitelmaan on yhdistetty hallinnollisia määräyksiä sisältävä Lehrplan-malli ja 

pedagogisia ohjeita sekä oppilaan kehitykseen liittyviä tavoitteita sisältävä 

curriculum-malli. (Kivioja 2014, 32–33.) 

Opetussuunnitelmien määritelmät eivät siis ole keskenään samanlaisia, vaan kai-

killa niillä on oma näkökulmansa opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma näh-

dään koulutyön keskeisenä, määrittävänä asiakirjana. Opetussuunnitelma kos-

kee koulun toimintamahdollisuuksia nostaen samalla esiin koulussa toimivat yk-

silöt. Opetussuunnitelma voidaan nähdä koulun toiminnan kehittämisen ja opet-

tajien kehittymisen välineenä. Tässä pro gradu -tutkimuksessa opetussuunnitel-
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ma on sama kuin valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teet ja sen pohjalta laadittava paikallinen opetussuunnitelma. Opetussuunnitel-

man kuvaamiseksi ja hahmottamiseksi on olennaista tarkastella sitä opetussuun-

nitelmajärjestelmän näkökulmasta.  

 

 

2.2 Suomalainen opetussuunnitelmajärjestelmä 

 

Opetussuunnitelmajärjestelmällä tarkoitetaan opetussuunnitelman laadinnan ja 

toteuttamisen kokonaiskenttää, joka ulottuu koulutuksen yleisistä tavoitteista 

opettajan opetukseen saakka (Atjonen 1993, 23). Suomalainen opetussuunni-

telmajärjestelmä rakentuu perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtioneuvoston 

asetuksesta koskien perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa (1435/2001) sekä 

kahdesta erilaisesta opetussuunnitelma-asiakirjasta kun käytössä ovat sekä val-

takunnallinen opetussuunnitelman peruste että paikalliset opetussuunnitelmat. 

Asiakirjoina ne ovat muodoltaan, rakenteeltaan ja tekstityyliltään hyvin samanlai-

set, mutta niillä on erilaiset tehtävät. (Lahtinen & Lankinen 2013, 148–151; Kar-

tovaara 2009, 4.)  

Opetussuunnitelmajärjestelmä rakentuu useista eri tasoille sijoittuvista suunnitel-

mista, joilla kullakin on oma suunnitteluprosessinsa. Järjestelmä muodostaa kui-

tenkin systemaattisen kokonaisuuden, jonka tavoitteena on ohjata opetus- ja 

kasvatustyön suunnittelua sen eri vaiheissa sekä määritellä eri tasojen ja toimi-

joiden välinen työnjako. (Vitikka & Saloranta 2002, 8.) 

Opetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa perusopetuslaissa ja 

asetuksessa määriteltyjen kasvatuksellisten tavoitteiden ja keskeisten periaat-

teiden välittyminen käytännön koulutyöhön, opetukseen ja opiskeluun. Opetus-

suunnitelmalla osana tätä opetuksen ohjausjärjestelmää on tärkeä pedagoginen 

ohjaustehtävä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 7; Salmi-

nen & Annevirta 2014, 334.) Rokan (2011) mukaan tähän ohjantaan liittyy 

pedagogisella ohjeistuksella tuettua vallan käyttöä (Rokka 2011, 36). Karto-
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vaaran (2007) mukaan suomalaisen opetussuunnitelman ohjausjärjestelmä toi-

mii hyvin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat valtakun-

nallisiin linjauksiin. Ne tukevat ja ohjaavat paikallista opetussuunnitelmatyötä, 

joissa kunnilla on merkittävä vastuu. (Kartovaara 2007, 33.) 

 

 

2.3 Valtakunnallinen ja paikallinen opetussuunnitelma opetusta 

ohjaavina asiakirjoina 

  

Opetussuunnitelma syntyy eri hallintoelimien päätöksistä. Perusopetuslain mu-

kaan Opetushallituksella on valta laatia valtakunnalliset opetussuunnitelman pe-

rusteet. Suomalaista perusopetusta säätelevät ensisijaisesti eduskunnan säätä-

mä perusopetuslaki ja valtioneuvoston asettamat asetukset. (Perusopetuslaki 

628/1998, 14 §, 15§.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteilla nähdään olevan paitsi hallin-

nollis-juridinen, niin myös tiedollinen ja pedagoginen tehtävä. Perusteiden hallin-

nollis-juridisena tehtävänä on täsmentää lainsäädäntöä sekä määritellä opetuk-

sen järjestämisen raamit. Virkamiesten tehtäväksi jää täsmentää valtioneuvoston 

tavoitteita. Tehtävänä on ilmaista yhteiskunnallista koulutuksellista tahtoa eli jul-

kilausua ja määritellä ne tiedot ja taidot, joita koululaitoksen toivotaan kehittävän 

sekä välittävän tuleville sukupolville. Lisäksi sen tehtävänä on päättää tuntijaosta.   

Tehtävät päätökset koskevat perusopetukseen käytettävän ajan jakamista eri 

oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen ja oppilaan ohjaukseen. Opetus-

suunnitelman perusteiden laadinnan pohjana toimii valtioneuvoston tavoite- ja 

tuntijakoasetus. Perusteiden pedagogisena tehtävänä on määritellä opetuksen 

pedagogisia periaatteita koskevat yleislinjaukset. (Heikkinen, Kiilakoski & Huttu-

nen 2014, 22; Kartovaara 2007, 5; Vitikka & Saloranta 2002, 8–9.) 

Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjän laatimaan valtakunnallisen ope-

tussuunnitelman perusteiden pohjalta paikallisen opetussuunnitelman (Perus-

opetuslaki 628/1998, 4 §, 15 §). Perusteet ovat tukemassa ja ohjaamassa opetus-
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suunnitelman laatimistyötä ja kehittämistä. Opetushallitus (2013) korostaa ope-

tussuunnitelman perusteiden olevan keskeinen opetusta ohjaava normi, jonka 

pohjalta paikallinen opetussuunnitelma on määrä laatia (Heikkinen, Kiilakoski & 

Huttunen 2014, 22). Valtakunnallisesti yhdenmukaisesti määritellyt opetussuun-

nitelman tavoitteet ja sisällöt pyrkivät varmistamaan, että opetuksen yleiset 

tavoitteet siirtyvät myös opetuksen arkikäytäntöihin (Salminen & Annevirta 2012, 

12–13). Opetuksen järjestäjä päättää kokoonpanon ja sen mitenkä paikallinen 

opetussuunnitelma laaditaan (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2014, 

10). 

Suomalaisessa koulutuksen ohjausjärjestelmässä painottuu etukäteen tapahtuva 

opetussuunnitelmaohjaus. Tässä mallissa opetusta ja kasvatusta koskevat erilai-

set näkökulmat on sisällytettynä samaan asiakirjaan. Suomalaisen ohjausjärjes-

telmän muotoutumiseen on Kartovaaran (2007) mukaan osaltaan vaikuttanut se, 

että opettajamme ovat korkeasti koulutettuja. Ohjaus ja arviointi nähdään meillä 

enemmänkin kehittämisen välineenä, ei niinkään kontrollikeinona kuten useissa 

muissa maissa. (Kartovaara 2007, 5.) 

Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sen merkitys 

on keskeinen valtakunnallisten tavoitteiden ja paikallisesti tärkeänä pidettyjen 

tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä ja toteuttamisessa. Siinä täsmennetään 

ja konkretisoidaan perusteissa määrättyjä tavoitteita, sisältöjä sekä muita ope-

tuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja paikallisesta näkökulmasta. Paikallista 

opetussuunnitelmaa täydennetään perusopetuslain 9 §:n mukaisella vuosittain 

tehtävällä suunnitelmalla. Siinä päätetään perusopetuksen kasvatustyön, ope-

tuksen, oppimisen arvioinnin ja tuen, ohjauksen ja oppilashuollon, kodin ja koulun 

yhteistyön sekä muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta. Kuntatasolla 

opetuksen järjestäjä ottaa opetussuunnitelmaa laatiessaan huomioon oppilaiden 

tarpeet, paikalliset erityispiirteet sekä itsearvioinnin ja kehittämistyön tulokset. 

Lisäksi kuntakohtaista opetussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon 

muut paikalliset suunnitelmat, kuten esiopetuksen opetussuunnitelma ja muut 

kunnassa tehdyt lapsia, nuoria ja koulutusta koskevat päätökset. (Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet 2014, 7–8.)  
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Paikallinen opetussuunnitelma on päivittäisen koulutyön perustan ja suunnan 

näyttäjä. Se linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen työtä ollen stra-

teginen ja pedagoginen työkalu. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määrätään 

myös työajat, opetustunnit sekä muut opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat.  

Opetuksen järjestäjä vastaa paikallisen opetussuunnitelman kehittämisestä. 

Paikallinen opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan muuhun paikalliseen 

toimintaan edistäen näin lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista. (Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet 2014,7; Siekkinen & Saastamoinen 2010, 

52; Vitikka & Saloranta 2002, 9.)   

Paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee kuvata opetuksen tavoitteiden ja sisäl-

töjen lisäksi opetuksen arvopohja, opetuksen toteuttaminen sekä yhteistyön ja 

oppilaan arvioinnin periaatteet konkreettisesti ja selkeästi. Opetussuunnitelma 

tulee laatia mahdollisimman monen opetusta toteuttavan opettajan toimesta, 

siten että se tukee opettajan työtä sekä toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa 

että arvioinnissa.  Opetussuunnitelma on lisäksi tärkeä tiedon lähde myös kunnan 

päättäjille ja oppilaiden huoltajille. Oppilaiden huoltajien on saatava vaikuttaa 

myös opetussuunnitelman tekovaiheeseen. (Vitikka & Saloranta 2002, 11.) 

Paikallistason opetussuunnitelmatyön alkuvaiheessa on Honkasen (2009) mu-

kaan hyvä käydä läpi kunnan käytössä olevat resurssit sekä vallitsevien koulu-

tuspoliittisten linjausten mahdolliset vaikutukset opetussuunnitelman laadintaan. 

Arvolähtökohtien pohdinta kuuluu niin ikään suunnitelman valmisteluun. (Siek-

kinen & Saastamoinen 2010, 52.) Avoin ja toimiva keskustelukulttuuri ovat 

opetussuunnitelman laadintaprosessin yksi keskeinen onnistumisen tae. Opetus-

suunnitelmatyö voi parhaimmillaan johtaa yhteisöllisyyden kehittymiseen. Syväl-

linen opetussuunnitelmatyö oikeastaan pakottaa yhteisöllisyyteen; opetus- ja 

kasvatustyötä on mahdotonta kehittää ilman yhteistyötä ja yhteistyö taas muovaa 

yhteisöllisyyttä. (Poikonen 2003, 35.)  

Halisen, Holapan ja Jääskeläisen (2013, 187–188) mukaan viime aikoina suoma-

laisen koulujärjestelmän kehittämisessä on korostettu opetussuunnitelman mer-

kitystä. Opetussuunnitelman perusteet myös velvoittavat opettajat osallistumaan 

koulukohtaiseen opetussuunnitelmatyöhön. Pyhällön ja Soinin (2007) mukaan 

velvoitteen taustalla on ajatus opettajien sitouttamisesta koulutuksen ammat-

tilaisina peruskoulun ja oman työnsä aktiiviseen kehittämiseen (Pyhältö & Soini 
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2007, 151). Opettajan vahvaa pedagogista roolia suomalaisessa opetussuunni-

telmajärjestelmässä tukee Vulliamyn ja Kimosen (1997) näkemys, jonka mukaan 

opettajien identiteetti on olla opetussuunnitelmatyössä vahva tulkintojen välittäjä 

ja vastata opetussuunnitelmassa määrättyihin muutoksiin (Vulliamy & Kimonen 

1997, 113). Molstad (2015) on tutkimuksessaan vertaillut sitä, miten kansalliset 

viranomaiset Norjassa ja Suomessa luovat ulottuvuuksia paikalliseen opetus-

suunnitelmaan. Hän toteaa, että Suomessa paikallinen opetussuunnitelmatyö on 

rakennettu pedagogiseksi prosessiksi opetussuunnitelman kehittämiseksi. Nor-

jassa paikallinen opetussuunnitelmatyö on sitä vastoin rakennettu kansallisen 

opetussuunnitelman soveltamiseksi ja tuottamiseksi. Tämä auttaa ymmärtämään 

sen, että valtakunnalliset opetussuunnitelmat sisältävät erilaisia tapoja paikal-

lisen opetussuunnitelman ohjaamiseen. (Molstad 2015, 441–442.) 
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3 OPETUSSUUNNITELMA UNO CYGNAUKSEN 

AJOISTA 2000-LUVULLE 

 

 

Tässä luvussa tarkastelemme suomalaisen opetussuunnitelman historiallista 

kehittymistä Uno Cygnauksen ajoista tähän päivään. Historiallinen katsaus aut-

taa lukijaa ymmärtämään suomalaisen opetussuunnitelman ohjaavuuden ja toi-

mivuuden muutokset sekä opetussuunnitelmatyön organisointia. Paikallisen ope-

tussuunnitelmatyöskentelyn vaiheita tarkastelemme tutkimuksemme kohteena 

olevan kaupungin opetussuunnitelmaprosessin etenemisen näkökulmasta. 

 

 

3.1 Opetussuunnitelman vaiheet ennen peruskoulua 

 

Virallinen opetussuunnitelma pohjautuu kunkin ajan yhteiskunnalliseen tahto-

tilaan, eikä sitä voi käsittää irrallisena muusta yhteiskunnasta. Näin opettajan 

työn todellisuus on opetussuunnitelman kautta kiinteästi yhteydessä kulttuu-

riseen ja sosiaaliseen kontekstiin. Yhteiskunnan muutokset ja kotien kasvatus-

kulttuurin vaihtelu voivat asettaa haasteita koulussa. Muutokset aiheuttavat opet-

tajalle jatkuvia uudistamisen paineita. Kouluun heijastuvia muutoksia pyritään 

ohjaamaan myös uudistamalla opetussuunnitelmaa. (Kivioja 2014, 28–29.) 

Opetussuunnitelmat ovat ohjanneet suomalaisen oppivelvollisuuskoulun työs-

kentelyä aina maalaiskoulun opetussuunnitelmasta vuodesta 1925 lähtien. Uno 

Cygnauksen teksteissä ja myöhemmin erilaisissa komiteamietinnöissä ja op-

paissa annettiin ohjeita opetuksen toteuttamisesta. Opetussuunnitelmien sito-

vuus on vaihdellut aikojen kuluessa, sen sijaan niiden teoreettiset lähtökohdat ja 
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niiden myötä rakentuva malli on pysynyt lähes muuttumattomana koko olemas-

saolon ajan. Peruskoulun koko 40-vuotisen historian aikana eli 1970-luvun alku-

vuosista lähtien on laadittu valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ohjaa-

maan koulujen työtä noin 10 vuoden sykleissä. (Salminen & Annevirta 2014, 333–

334;  Lindström 2002,6; Vitikka 2009, 29.)  

Malisen (1987) toteamuksen mukaan, kansakoululaitoksen aikaan 1900-luvun 

alkupuolella, opetussuunnitelman teko perustui vahvalle paikalliselle autono-

mialle. Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma (1925) sekä varsinaisen kansa-

koulun opetussuunnitelma (1952) eivät olleet velvoittavia, vaan jäivät suosituksen 

asteelle. (Poikonen 2013,18.) 

 

 

3.2 Opetussuunnitelman vaiheet peruskoulusta tähän päivään 

 

Peruskouluun siirryttäessä 1970-luvulla tuli opetussuunnitelman laadinta viral-

lisesti entistä keskusjohtoisemmaksi. (Malinen 1992, 16.) Malinen (1987) sekä 

Salminen ja Annevirta (2014) toteavat, että yhtenäisen peruskoulun myötä  oli 

selvänä strategiana ohjata koulun tavoitteita ja sisältöjä valtakunnallisella opetus-

suunnitelmalla. Näin muodostui keskusjohtoinen opetussuunnitelmamalli. Tämän 

mallin mukaisesti myös paikallinen opetussuunnitelmatyö organisoitiin keskus-

johtoiseen kokeilutoimintaan. Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietin-

nön ilmestymisen myötä (1970) kouluhallitus julisti (1972) komitean laatimat 

suunnitelmat valtakunnallisiksi opetuksen suunnittelun perusteiksi. Tämän myötä 

päätösvalta siirrettiin kouluhallitukselle. (Poikonen 2013,18; Salminen & Anne-

virta 2014, 333–334.) 

Vuoden 1985 opetussuunnitelman perusteet muodostivat opetuksen suunnittelu-

järjestelmän. Se on ensimmäinen peruskoulun kuntakohtaisen opetussuunnitel-

man laadintaa ohjaava asiakirja. Perusteissa määriteltiin yhteneviä sisältöjä, jolla 

haluttiin turvata koulukohtaisten opetussuunnitelmien yhteneväisyys koko maas-

sa. (Rokka 2011, 23.) Tärkeänä nähtiin oppilaan opetuksen järjestäminen hänen 
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edellytystensä mukaisesti. Malinen (1987) puhuu opetussuunnitelman tulkinnal-

lisesta mallista. (Poikonen 2013, 19.) Laadintavastuu siirtyi kunnille ja kouluille. 

Tähän opetussuunnitelmaprosessiin osallistui Atjosen (1993) mukaan aktiivisesti 

noin kolmasosa opettajista. Työhön osallistuneiden opetussuunnitelmatuntemus 

kasvoi. Tämän tuloksena opetussuunnitelman perusteet muodostivat johdonmu-

kaisen ja selkeän kokonaisuuden, jossa edettiin tavoitteiden kautta sisältöihin, 

menetelmiin ja opetusjärjestelyihin. (Holappa 2007, 36; Rokka 2011, 23.)   

Kymmenen vuotta myöhemmin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteis-

sa 1994 luovuttiin valtakunnallisesti tiukasti säädellystä järjestelmästä ja peda-

gogista päätösvaltaa siirrettiin paikallistason opetussuunnitelmatyölle. Kouluja 

edellytettiin laatimaan omat opetussuunnitelmat. Tällöin kokemukset kuntakoh-

taisen opetussuunnitelman laatimisesta olivat keskeisessä asemassa. Tulkin-

nallisuus korostuu näissä perusteissa, sillä tarkoituksena oli muokata opetus-

suunnitelmaa vastaamaan joustavasti paikallisia tarpeita.  Paikallinen koulukoh-

tainen vapaus toi uusia haasteita. Kouluilla oli mahdollisuus näyttää suuntaa 

muutoksille ja toteuttaa niitä muun muassa verkostoitumalla ympäristön kanssa.  

Opettajien tuli osallistua tuntijaon suunnitteluun ja laatia tarkennetut tavoitteet 

kuhunkin oppiaineeseen. Arvokeskustelujen kautta tuli lisäksi pohtia opetuksen 

peruskysymyksiä, kuten ihmiskäsitystä sekä opetus- ja oppimiskäsitystä.  Haas-

tetta lisäsi vähäinen kokemus opetussuunnitelmatyöstä, sitä oli vain osalla 1980-

luvun kuntaprosesseihin osallistuneista opettajista. (Holappa 2007, 37; Lindström 

2002, 6; Rokka 2011, 29.) 

”Opetussuunnitelma ei pidä jäädä erilliseksi, opetustyön lisäksi tehtäväksi pape-

riksi, vaan sen on oltava tuki kaikelle opettajan tekemälle työlle” (Lindstöm 2002, 

6). Vuoden 1994 koulukohtaiseen opetussuunnitelman laadintaprosessiin osal-

listuvien edellytettiin osallistuvan opetussuunnitelmakoulutukseen. Suunnittelu-

työn tukena käytettävissä oli myös opetushallituksen tukimateriaaleja ja konsultti-

apua. Koulujen opetussuunnitelmatyössä oli nähtävissä suuriakin kuntakohtaisia 

eroja muun muassa juuri koulutushalukkuuden ja ajankäytön suhteen. Opetus-

suunnitelmatoimintaa ei kuitenkaan haluttu ohjeistaa tarkasti, väljyys perustui 

luottamukseen koulukohtaisen opetuksen laadukkuudesta. (Rokka 2011, 27–28.) 

Johansonin (2007) mukaan koulujen opetussuunnitelmat vaihtelivat tarkoista yli-

malkaisiin. Tästä oli seurauksena oppilaiden tasavertaisen ja oikeudenmukaisen 
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kohtelun vaarantuminen. Osassa kouluja oppikirjat ohjasivat opetusta enemmän 

kuin opetussuunnitelma. Vuoden 1994 perusteiden mukainen konstruktiivinen 

oppimiskäsitys ei vastannut koulujen työtodellisuutta. (Johanson 2007, 24.) 

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden laadinnassa esi- ja alku-

opetuksen yhteistyö aloitettiin vuonna 1999. Edellisen opetussuunnitelman uu-

distuksen yhteydessä oli ollut nähtävissä paikallistasolla tapahtuvaa yhteistyötä. 

Aiempien tutkimusten valossa opettajien osallistuminen valtakunnan tasolla teh-

tyihin opetussuunnitelmauudistuksiin sekä heidän äänensä todellinen kuulumi-

nen on ollut vähäistä. (Poikonen 2003, 21.) 

Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden laadintaprosessissa laadittiin 

aluksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1–2. Näiden 

perusteiden valmistuttua kunnat aloittivat opetussuunnitelmatyön ikään kuin uu-

delleen, nyt suunnittelutyö koski muita luokka-asteita. Osin kahteen kertaan tehty 

työ turhautti osaa opettajista ja he jättäytyivät pois koko perusopetusta kattavasta 

opetussuunnitelmatyöstä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 

koostuu kolmesta osiosta: perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, pe-

rusopetuksen valmistavan opetuksen perusteet ja lisäopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet. Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa korostuu pa-

luu keskusjohtoisuuteen, myös opetuksen sisällöt määriteltiin edellistä uudistusta 

tiukemmin. (Rokka 2011, 31–32.) Kartovaaran (2004) ja Apajalahden (2004) 

mukaan perusopetuksesta pyrittiin luomaan yhtenäisempi kokonaisuus. Vuoden 

2004 perusteissa näkyy oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, kodin ja 

koulun yhteistyön tärkeys ja oppilashuollon linjaukset sekä erityisopetus. Aihe-

kokonaisuudet määrättiin kaikkia kouluja velvoittaviksi opetusta ohjaavina ja 

eheyttävinä teemoina. (Siekkinen & Saastamoinen 2010, 49–50.)  

Uusikylän ja Atjosen (2005) mukaan näkemykset vuoden 2004 perusteista vaih-

televat paljon sekä tutkijoiden että kouluväen keskuudessa. Toimivuus ja innos-

tavuus 2004 vuoden perusteita arvioitaessa ovat nostaneet esiin sekä pessi-

mistisiä että optimistisia näkemyksiä. Koulujen erilaistumisen on nähty kyseisen 

uudistuksen aikana kaventuneen ja hallinnollisen kontrollin tiukentuneen. Tarkat 

ohjeistukset ja tasa-arvon kohentuminen on ollut toisten arvostuksen kohteena. 
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(Uusikylä & Atjonen 2005, 62.) Paikallinen opetussuunnitelma 2004 on nähty jat-

kumona, joka lähtee liikkeelle esiopetuksen opetussuunnitelmasta. (Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 12). 

Vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistuksesta kerättiin informaatioita muun 

muassa valtakunnallisessa opetussuunnitelman kehittämisverkostossa mukana 

olleilta kunnilta ja kokeilukouluilta sekä niiltä henkilöitä, jotka olivat osallistuneet 

opetussuunnitelman prosessinohjaukseen. Kartovaaran (2004) mukaan infor-

maation kerääminen on tärkeä osa valtakunnallisessa opetussuunnitelmaproses-

sissa sekä valmisteltaessa perusopetuksen tulevaisuuden linjauksia. Informaa-

tion perusteella saadut tiedot ja näkemykset auttavat tekemään johtopäätöksiä 

uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä opetussuunnitelman 

perusteiden ja myös opetussuunnitelman ohjausjärjestelmän toimivuudesta. 

(Kartovaara 2004, 3.)  

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laatimista varten 

Opetushallitus perusti 32 työryhmää, jotka valmistelivat esi-, perus- ja lisäopetus-

suunnitelmien sisältöjä. Näistä 7 liittyi opetussuunnitelman yleiseen osioon ja 

loput olivat oppiainekohtaisia työryhmiä. Työryhmiin kuului Opetushallituksen 

virkamiesten ohella kouluopettajia, opettajankouluttajia, yliopistotutkijoita ja muita 

opetusalan ammattilaisia. Lisäksi perustetyölle asetettiin ohjausryhmä, johon 

kuului elinkeinoelämän edustajia. Opetussuunnitelman perusteiden valmistelu-

prosessiin sisältyi ensimmäistä kertaa palautteen keräämistä avoimesti kaikilta 

halukkailta. Heillä oli myös mahdollisuus tekstiluonnosten kommentointiin. 

(Cantell 2013, 195.) 

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeisiä lähtö-

kohtia oli siirtyä sisältöjä painottavasta mitä-ajattelusta enemmän työtapoja ja 

oppimisprosessia korostavaan miten-ajatteluun.  Ainekohtaisissa osuuksissa ko-

rostettiin oppiaineen merkitystä oppilaan kasvun ja kehityksen kannalta sekä 

oppiaineen keskeisiä ja sille ominaisia työtapoja.  Oppimisen tavoitteita tarkastel-

tiin ikäkausittain. Tällä tavoin pyrittiin lisäämään yleisen kasvatusajattelun ja aine-

kohtaisten oppimistavoitteiden linkittämistä toisiinsa. Tavoitteena oli nykyistä 

kokonaisvaltaisempi oppimisprosessi, jolla haluttiin lisätä kokemuksellisuutta, 
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tutkivaa oppimista ja kontekstuaalisuutta oppimisessa. Lisäksi korostettiin ihmis-

läheisyyttä sekä kodin ja koulun yhteistyötä ja oppimisen iloa. (Cantell 2013, 196–

197.) 

Historiankatsauksen myötä voi todeta opetussuunnitelman pedagogisen sitovuu-

den ja ohjaavuuden vaihdelleen eri aikoina. Myös oppiaineiden tavoitteet ja sisäl-

löt ovat muuttuneet, mutta opetussuunnitelman rakenne ja teoreettiset lähtökoh-

dat ovat säilyneet samanlaisina. 

 

 

3.3 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin eteneminen 2010- 

luvulla 

 

Tutkimuksemme kohdekaupungissa, kahdessa kuntaliitoksen myötä yhdisty-

neessä kunnassa, paikallinen opetussuunnitelmatyö aloitettiin vuoden 2012 tunti-

jakovahvistuksen jälkeen. Tällöin luotiin opetussuunnitelmatyön organisaatio. 

Opetusviraston johto muodosti viraston ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli luoda 

suuret linjat paikalliselle opetussuunnitelmatyölle. Opetussuunnitelmatyön tuke-

na oli myös muun muassa prosessia johtavat esi- ja perusopetuksen ohjausryh-

mät. Opetussuunnitelmatyötä oli tukemassa myös koordinaattori. Opetus-

suunnitelmakoordinaattorin tehtävänä oli vastata opetussuunnitelmatyöskentelyn 

alaryhmien koostumuksesta. Myös Opetushallituksen tarjoamaa ulkopuolista 

koulutusta ja konsultointia on käytetty tukena paikallisessa 

opetussuunnitelmatyössä. (Henkilökohtainen tiedonanto, opetussuunnitelma-

koordinaattori 11.12.2015.)    

Opetussuunnitelman perusteosan kommentointi aloitettiin kyseisen kaupungin 

opetussuunnitelmatyöryhmässä syksyllä 2014. Samaan aikaan aloitettiin myös 

ohjausryhmän sekä johtajien, rehtoreiden ja yhdysopettajien valmennus.  

Opetussuunnitelmaprosessin organisoituminen koulun tasolla, sen rakenteet, 

toimintatavat, vastuut ja roolit muotoutuivat syksyn 2014 aikana. Samana syksy-

nä saatiin oppiainekohtaista ja arviointiin liittyvää koulutusta sekä pohdittiin oppi-
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miskäsitystä ja toimintakulttuurin muodostumista. Opetussuunnitelmatyön lähtö-

kohtana oli arvoperustan luominen. Perusopetuksen strategia luotiin loppuvuo-

desta 2014. (Henkilökohtainen tiedonanto, opetussuunnitelmakoordinaattori 

11.12.2015.) 

Kevään 2015 aikana paikallisessa opetussuunnitelmatyössä pohdittiin oppilaiden 

ja vanhempien osallistamista sekä vahvistettiin monialaista osaamista ja 

yhteistyötä aineryhmissä ja eri oppiaineiden välillä. Laaja-alainen oppiminen, 

perusteosan kirjoittaminen sekä tuntijako ja aihekokonaisuudet olivat paikallisen 

opetussuunnitelmatyön kohteena keväällä 2015. Myös aineryhmien työskentely 

aloitettiin samana keväänä. (Henkilökohtainen tiedonanto, opetussuunnitelma-

koordinaattori 11.12.2015.) Syksy 2015 koostui aineosan ja aihekokonaisuuksien 

laadinnasta sekä arviointiin paneutumisesta. Kevään 2016 aikana tapahtui 

paikallisen opetussuunnitelman viimeistely. Uusi paikallinen opetussuunnitelma 

otetaan käyttöön 1.8.2016. Käyttöönoton jälkeen siihen kohdistetaan jatkuvaa 

arviointia, seurantaa ja palautetta. (Henkilökohtainen tiedonanto, ohjaustyöryh-

män jäsen 19.2.2016.) 

Esi- ja perusopetuksen ohjausryhmän jäsenten ensimmäinen työskentelyvuosi 

muodostui opetussuunnitelmaan perehdyttävästä koulutuksesta. Kuntatasolla 

mietittiin, miten opetussuunnitelmatyöskentelyyn osallistetaan ja minkälaista 

koulutusta tarvitaan. Paikallistasolla tehtävässä opetussuunnitelmatyöskente-

lyssä oli mukana edustajia kaikilta eri koulutusasteilta. Päiväkotien johtajat ja 

koulujen rehtorit veivät tietoa kentälle. Jokaisessa päiväkodissa ja koulussa oli 

lisäksi oma opetussuunnitelmayhdyshenkilö tai -henkilöitä, jotka olivat mukana 

viemässä tietoa kenttätyöskentelyyn. Suuremmissa kouluissa jalkauttajina olivat 

omat opetussuunnitelmatyöryhmät. Käytettävissä oli myös netissä jaettava yh-

teinen opetussuunnitelmamaailma, jonka avulla myös oppilaita ja vanhempia 

osallistettiin. Sen avulla myös tiedotettiin opetussuunnitelman vaiheista ja siihen 

vaikuttamismahdollisuuksista. Koulujen opetussuunnitelmatyötä pyrittiin tuke-

maan tarjoamalla opettajille tilaisuuksia pohtia oman toimintansa perusteita ja 

osallistua opetussuunnitelman kehittämiseen. Opettajille järjestettävän ulkopuo-

lelta tulevan koulutuksen tarkoituksena oli yhteyden rakentaminen opettajan 

arjen ja opetussuunnitelman välille. (Henkilökohtainen tiedonanto, ohjausryhmän 

jäsen 22.1.2016.) 
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Paikallistasolla tehtävässä ohjausryhmän työskentelyssä oli edustus kaikilta eri 

kouluasteilta. Opetussuunnitelmasta pyrittiin luomaan yhtenäinen ajatellen sau-

matonta jatkuvuutta esiopetuksesta alkuopetukseen ja myöhemmin ylemmille 

luokille. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmalaadintaa vietiin sisällöltään 

eteenpäin samaa tahtia. Myöhemmin mukaan tulivat myös eri aineryhmät.  Yhtei-

sissä paneelikeskusteluissa mietittiin miten oppiainesisällöt etenevät luokka-

asteelta toiselle. Paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjattiin kolme paikallista 

teemaa, jotka kulkevat läpi lapsen oppimispolun. (Henkilökohtainen tiedonanto, 

ohjaustyöryhmän jäsen 22.1.2016.) 
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4 AIKAISEMPI OPETUSSUUNNITELMATUTKIMUS 

 

 

Aikaisempiin tutkimuksiin perehtymisen myötä saimme huomata opetus-

suunnitelmatutkimuksen olevan kausittaista. Ne kohdistuvat paljolti vaiheisiin, 

jolloin opetussuunnitelmissa on tapahtunut uudistumista. Kuntatasojen proses-

seja on tutkittu kuitenkin varsin vähän ja pääosin tutkimukset ovat suuntautuneet 

opetussuunnitelman sisällön ja merkityksellisyyden tutkimiseen. Seuraavassa 

tarkastelemme muutamia oman pro gradumme työmme näkökulmasta merki-

tyksellisiä tutkimuksia. 

 

  

4.1 Opetussuunnitelmatyöskentelyyn kohdistuvat tutkimukset 

  

Juha-Pekka Heinosen (2005) väitöstutkimus Opetussuunnitelmat vai oppima-

teriaalit. Peruskoulun opettajien käsityksiä opetussuunnitelmien ja oppimate-

riaalien merkityksestä opetuksessa luo kokonaiskuvaa kouluissa tapahtuneesta 

opetussuunnitelmatyöstä vuoden 1994 opetussuunnitelmien perusteiden poh-

jalta. Tutkimuksen tehtävänä oli tutkia valtakunnallisen opetussuunnitelmien pe-

rusteiden ja oppimateriaalin vaikutusta koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. 

Toisena tehtävänä oli tutkia koulukohtaisen opetussuunnitelmien vaikutusta 

opetuksessa tapahtuneisiin mahdollisiin sisällöllisiin ja opetusmenetelmällisiin 

muutoksiin. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien käsitykset vuoden 1994 

opetussuunnitelmauudistuksen vaikutuksista vaihtelivat melkoisesti.  Joidenkin 

opettajien mielestä uudistus ei vaikuttanut opetukseen. Osa vastaavasti koki 

opetusmenetelmien ja sisältöjen muuttuvan uudistusten myötä oppilaskeskei-
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semmiksi. Osa tutkimukseen osallistuneista opettajista korosti itse opetussuun-

nitelmaprosessin merkitystä. He kokivat, että suunnittelutyö sai heidät pohtimaan 

opetuksen tavoitteita ja koko opetustyötä syvällisemmin. (Heinonen 2005, 242.) 

Väitöskirja herätti meissä mielenkiintoa erityisesti opetussuunnitelmaprosessiin 

liittyvillä tuloksillaan. Yhtenä merkittävänä asiana tutkija nosti esiin rehtorien ja 

opettajien tarvitseman tuen opetussuunnitelmauudistusten läpiviemiseksi. Heino-

nen viittaa tutkimuksessaan Sahlbergin (1996, 215–223) näkemykseen, jonka 

mukaan koulun toimintojen muuttuminen on hidas prosessi sekä Sulosen (2004) 

ja Hakkaraisen (2002) näkemyksiin, jotka korostavat opetussuunnitelmien uudis-

tamisen ja opettajan työn ja ammatillisen kasvun yhteyttä. Muutosprosessi edel-

lyttää työyhteisöltä sitoutumista, riittäviä henkisiä ja taloudellisia resursseja, 

selkeitä visioita sekä kouluhallinnon kykyä johtaa muutosta. (Heinonen 2005, 

242–243.) 

Pirjo-Liisa Poikosen (2003) väitöskirjassa ”Opetussuunnitelma on sitä elämää”: 

Päiväkoti kouluyhteisö opetussuunnitelman kehittäjänä seurattiin yhden 

päiväkoti-kouluyksikön opetussuunnitelman laadintaprosessia.  Laadintaproses-

sia kuvattiin ja analysoitiin siltä kannalta, miten esi- ja alkuopetuksen pedagogista 

jatkumoa sekä yhteisöllisyyttä edistettiin yhteisen opetussuunnitelman kehittä-

misen avulla.  Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli kehitellä yhteinen toimintamalli, 

jossa hallinnollisia, kulttuurisia ja ammatillisia rajoja pystyttäisiin murtamaan. 

Laadintaprosessin tarkasteluvaiheessa tutkija tarkasteli opetussuunnitelmamuu-

toksen sisältötekijöitä Kleinin (1989) mukaan. Tarkastelun kohteena oli muun 

muassa yhteisten toimintalinjojen luominen, teorian ja käytännön välisen kuilun 

kaventaminen, sekä se miten huomioidaan kontekstissa tapahtuvat muutokset ja 

niiden vaikutus opetussuunnitelmaprosessiin. Tutkimuksessa kuvattiin sisältö-

tekijöiden lisäksi prosessiin osallistuvien vuorovaikutusta sekä käytänteitä, jotka 

prosessin kuluessa olivat syntyneet. (Poikonen, 2003, 47–48.) Tämä tutkimus 

osoittautui oman tutkimuksemme kannalta oleelliseksi tarkastelun kohteeksi sen 

kohdistuttua paitsi opetussuunnitelman laadintaprosessiin, niin myös lapsen op-

pimispolun jatkuvuuden tarkasteluun esiopetuksen ja koulun nivelvaiheessa. 

 Poikosen (2003) väitöstutkimuksen tulokset osoittivat muun muassa sen, että 

yhteisen opetussuunnitelman kehittäminen oli synnyttänyt keskustelun siitä, mi-
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ten lapsen kasvun ja oppimisen polku jatkuisi mahdollisimman joustavana var-

haiskasvatuksesta ja esiopetuksesta perusopetukseen muodostaen eheän koko-

naisuuden. Tuloksista ilmeni myös se, että opetussuunnitelman laadintaproses-

sissa mukana olleet alkoivat pohtia opetussuunnitelman merkitystä oman työn 

kannalta ja se oli myös välineenä yhteisöllisyyden kehittämisessä. Myös lapsen 

yksilöllisyyden parempi huomioiminen oli nähtävissä monissa tutkimukseen osal-

listuvien kommenteissa. Opetussuunnitelmatyössä päätösvallan hajauttaminen 

valtionhallinnosta kuntatasolle tuo uusia haasteita opettajille ja kasvattajille. 

(Poikonen 2003, 113–117.) 

Hargreaves (1994) sekä Karila ja Nummenmaa (2001) toteavat avoimen ja 

toimivan keskustelukulttuurin olevan opetussuunnitelman laadintaprosessin yksi 

keskeinen onnistumisen tae. Tämä ei ole itsestäänselvyys, sillä päiväkoti- ja kou-

luyhteisöissä yhdessä käytävä avoin, kriittinen ja pedagoginen keskustelu koe-

taan paitsi vieraana niin myös vaikeana.  Poikosen (2003) mukaan kyseessä voi 

olla ajanpuute tai sitten se on tottumuskysymys. Parhaimmillaan opetussuun-

nitelmatyö voi kuitenkin johtaa yhteisöllisyyteen. Yhteisten opetussuunnitelmien 

laatiminen voi samalla edistää yhteisöllisen toimintakulttuurin muovautumista. 

(Poikonen 2003, 35.)  

Joustava siirtyminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen edellyttää myyttien 

purkamisen lisäksi hallinnollisten, kulttuuristen ja ammatillisten rajojen rikkomista. 

Nämä mahdollistuvat kokemuksen laajentamisen ja uuden tutkimustiedon avulla. 

Wiechel (1994) on todennut lastentarhanopettajien ja luokanopettajien toistensa 

töistä luotujen käsitysten perustuvan enemmän uskomuksiin kuin todelliseen 

tietoon ja kokemuksiin. (Poikonen 2003, 37.) Poikosen (2003) mukaan opetus-

suunnitelmauudistuksen pitäisi tarkoittaa sitä, että opetussuunnitelmaan kirjatut 

muutokset todella siirtyvät käytännön toimintaan. Päiväkodin ja koulun arkito-

dellisuus voi olla aivan muuta mitä kirjoitetussa opetussuunnitelmassa tuodaan 

esille. Jos opetussuunnitelman uudistaminen nähdään prosessina, jossa kehi-

tetään esi- ja alkuopetuksen kokonaisuutta, se edellyttää päiväkodin ja koulun 

opetustyön kriittistä tarkastelua yhdessä henkilöstön kesken. (Poikonen 2003, 

39–40.)  

Oman tutkimuksemme kannalta mielekkääksi peilauskohteeksi osoittautui myös 

Arja-Sisko Holapan (2007) väitöskirja Perusopetuksen opetussuunnitelma 2000-
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luvulla – uudistus paikallisina prosesseina kahdessa kaupungissa. Tutkimus on 

toteutettu kahdessa pohjoissuomalaisessa kunnassa: Oulussa ja Raahessa.  

Holapan tutkimuksessa on ollut tarkoituksena luoda kuvaa, ajantasaista tietoa 

siitä, millaiseksi paikalliset kuntaprosessit muodostuivat ja minkälaisia koulu-

tuspoliittisia, julkishallinnollisia ja paikallisia keskusteluja niissä ilmeni. Tavoit-

teena on ollut myös tuottaa tietoa opetussuunnitelman saamista tulkinnoista. Pro-

sessiin osallistujien joukko koostui opettajista, rehtoreista sekä opetustoimen hal-

linnon edustajista. (Holappa 2007, 16–17.) 

Tutkimusaiheen valintaan on ollut osaltaan vaikuttamassa tutkijan ristiriitaiset 

kokemukset opetussuunnitelman asemasta ja käytöstä. Hän näkee opetussuun-

nitelmatyön yhtenä merkittävänä tehtävänä saada opettajakunnan yhdessä 

pohtimaan koulutuksen tavoitteita ja käytäntöjä. Holapan mukaan opetussuun-

nitelmatyön osaaminen ei ole kovin laajaa, koska opetussuunnitelmatyön muoto 

on vaihdellut voimakkaasti eri vuosikymmenien uudistuksissa. Myös kuntatasolla 

tehtävä opetussuunnitelmatyö on Holapan mukaan näyttänyt usein hyvin kapeal-

ta, vain yksittäisten opettajien tekemältä työltä. Yhtenä kimmokkeena Holapalla 

on ollut opetussuunnitelmakäsitysten laadun pohdinta. Hänen mukaansa yleinen 

lajittelu Lehrplan-lähestymistapaan ja curriculum-ajatteluun ei ole suomalaisittain 

yksioikoinen.  (Holappa 2007, 18–19.) 

Holapan tutkimus kohdistuu johdettuun muutosprosessiin. Muutostilanteessa o-

salliset joutuvat työskentelemään opetussuunnitelmaan liittyvien asioiden, kuten 

tekstien, puheen ja toimintojen parissa. Holappa nostaa esiin Collinsonin (1994) 

näkemyksen siitä, että muutosprosessi tuo esille paitsi unohtuneita kokemuksia, 

niin se myös laittaa perustelemaan ammatilliseen todellisuuteen liittyviä 

käsityksiä. Opetussuunnitelman Holappa näkee institutionalisoituneena osana 

koulutuksen ohjausjärjestelmää, joka on vaihdellut vuosikymmenten aikana ja 

tulee mitä todennäköisimmin jatkossakin vaihtelemaan. Kyseessä on kuitenkin 

mittava peruskouluja oppilaineen ja opettajineen koskeva toimintaperiaatteiden 

määrittelytyö, jossa tehdään merkittäviä koulutuspoliittisia valintoja ja luodaan 

tulevaisuuteen vaikuttavia käytänteitä. (Holappa 2007, 107.) 

Tutkimuksen teoreettiset näkökulmat muodostuvat muuttuvasta opetussuun-

nitelmakäsityksestä, kouluinstituution muutoshaasteista sekä julkishallinnon 



28 

 

muutossuuntausten näkökulmasta. Näihin näkökulmiin tutkija on peilannut pai-

kallisissa prosesseissa ilmenevää puhetta ja toimintaa. Holapan (2007) tutkimuk-

sessa opetussuunnitelmaprosessiin osallistuvien opettajien, rehtoreiden ja hal-

linnon henkilöstön tieto määritellään tutkimusprosessissa keskeisesti vaikutta-

vaksi tekijäksi (Holappa 2007, 94–95). 

Ohjausryhmässä käytyjen keskustelujen mukaan opetussuunnitelman sisältö-

alueet todettiin kattaviksi. Sen nähtiin kattavan hyvin koulun toimintakulttuurin 

osat ja kokoavan joukon irrallisia tehtävänaloja yhteen. Myös paikalliset pai-

notukset koettiin mahdollisiksi ottaa huomioon perusteasiakirjan yksityiskohtai-

suudesta huolimatta. Oulussa työskentelyn lähtökohdaksi asetettiin arvopohja. 

Kouluissa tehtävän opetussuunnitelmatyön tueksi ohjausryhmä järjesti koulu-

tusta rehtoreille ja toteutusmalli sisälsi keskeisiä tavoitteita tukevia elementtejä. 

Koulukohtaista työskentelyä varten ohjausryhmä organisoi yhteisiä arvokoulu-

tuksia eri luokka-asteille. Kouluasteita yhdistävällä työskentelytavalla pyrittiin 

tavoitteeseen yhtenäisestä perusopetuksesta. (Holappa 2007, 157–158.) 

Paikallinen opetussuunnitelmatyö toteutettiin Oulussa ja Raahessa erilaisissa 

ryhmissä. Raahessa ohjausryhmä johti monia oppiaineiden opetussuunnitelmia 

valmistelevia ryhmiä. Oulussa opetussuunnitelmatyötä tehtiin myös koulujen väli-

senä alueellisena yhteistyönä. Molemmissa kunnissa ohjausryhmän roolina oli 

olla suunnitteleva, päättävä ja ohjaava työryhmä. Yhdessä tekemisen henkeä 

korostettiin molemmissa ryhmissä. Holappa (2007) havaitsi eroja ennen kaikkea 

ohjausryhmän päätöksenteon tavoissa. Raahessa osallistuminen ohjausryhmän 

kokouksiin oli jouhevaa ja niihin osallistuttiin säännöllisesti. Tuntijakotyöskentelyä 

varten haettiin konsultaatio apua. (Holappa 2007, 162–165.) 

Oulussa koordinaattorit jakoivat vastuuta ohjausryhmässä myös muille jäsenille. 

Vastuun jakaminen näyttäytyi aktiivisena ryhmän sisäisenä keskusteluna. Kokou-

sten välillä tehtiin myös paljon valmistelevaa työtä. Opettajat halusivat olla osalli-

sina koulua koskevissa keskusteluissa ja toimenpiteissä. Stenhouse (1981) on 

arvioinut opetussuunnitelman kehittämishankkeita ja on todennut, etteivät opet-

tajat voi olla passiivisia toisten laatiman opetussuunnitelman vastaanottajia. Hei-

dän on tärkeä olla itse aktiivisia vaikuttajia kehittämisprosessissa. (Holappa 2007, 

166–168.) 
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Kuntakohtainen strateginen suunnittelu ja kehittäminen näkyi molemmissa 

opetussuunnitelmaprosesseissa. Oulussa opetussuunnitelmatyö tarjosi mahdol-

lisuuden opetustoimen strategiaan tutustumiselle ja keskeisten siinä näkyvien 

arvojen esiin nostamiselle. Oululainen opetussuunnitelmaprosessi lähti siis mat-

kaan olemassa olevien suunnitelmien ja strategioiden ohjaamana. Raahessa 

asetettiin lähtökohdaksi strategian muodostaminen. Tämä oli kuultavissa erityi-

sesti ohjausryhmän toiminnassa ja puheessa. (Holappa 2007, 172, 175.) 

Arvopohjakeskustelut erosivat kyseisissä kunnissa toisistaan. Oulussa ohjaus-

ryhmän toimesta käytiin laajaa arvokeskustelua niin ohjausryhmässä, opetus-

lautakunnassa, opettajaryhmissä kuin koulujen sisällä ja huoltajien ja oppilaiden-

kin kanssa. Esiin nousevia tai nostettuja päämääriä pyrittiin pitämään esillä koko 

opetussuunnitelmaprosessin ajan. Raahessa koulun uudistamisen tavoitteista 

keskusteltiin opettajien koulutustilaisuuksissa, aihepiiriä sivuttiin arvokeskustelun 

nimellä ohjausryhmässä. Arvoista päätettiin keskustella vasta oppiaineiden suun-

nitelmien valmistuttua. Arvopohjakeskustelut sivuttiin, mutta yhteinen arvopohja 

määritettiin kaupungin yhteiseen opetussuunnitelma-asiakirjaan. (Holappa 2007, 

180.) 

Molemmissa kaupungeissa opetussuunnitelmatyö liitettiin näkemykseen koulun 

uudistamisesta. Uudistamisen puheella nähtiin olevan myös paikallinen ulottu-

vuus. (Holappa 2007, 190.) Holapan (2007) mukaan opetussuunnitelmauudistus 

on vahvistanut opetussuunnitelman asemaa prosessiin osallistuneiden kes-

kuudessa. Prosessi edellyttää ja myös ruokkii yhteistyötä. Yhteistyö luo pohjan 

toimintakulttuurille, jossa opetussuunnitelman merkitys koulutyötä ohjaavana 

välineenä korostuu. Opetussuunnitelman laadinta on kuitenkin niin laaja pro-

sessi, että sen toteuttamisen tapaan on syytä kiinnittää huomiota. Tärkeää on 

ammatillisen mielekkyyden näkyminen. Paikallisen opetussuunnitelmatyön tar-

koitus on perusteiden periaatteiden tarkentaminen. Oulussa hyödynnettiin paikal-

lisia suunnitelmia. Kunnissa on tehty linjaavia päätöksiä, jotka tulisi opetus-

suunnitelmatyössä huomioida. Ellei opetussuunnitelmatyöhön ole riittävästi pai-

kallista resurssia tämä mahdollisuus jää helposti huomaamatta. Opetus-

suunnitelman asema vahvistuu koulutyössä, jos se myös palvelee paikallisia tar-

peita. (Holappa 2007, 316–318.) 
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Eija Kartovaara (2007, 2009) on toimittanut opetushallituksen kartoituksen mu-

kaan kaksi eri julkaisua; Perusopetuksen vuoden 2004 opetussuunnitelmauudis-

tus. Kehittämisverkostoon ja kokeiluun osallistuneiden kuntien ja koulujen näke-

myksiä ja ratkaisuja sekä Opetuksen järjestäjien ja rehtorien näkemyksiä ja koke-

muksia perusopetuksen vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistuksesta.  Kartoi-

tukset  ovat osa vuosina 2005–2009 toteutettua informaation keruuta. Niiden tar-

koituksena oli selvittää ja seurata vuoden 2004 opetussuunnitelmaprosessin vai-

kutuksia ja tavoitteiden toteutumista sekä opetussuunnitelman perusteiden että 

koko ohjausjärjestelmän toimivuutta.  Seurannan tuloksena saatua tietoa on hyö-

dynnetty perusopetuksen opetussuunnitelman ja tuntijaon kehittämisessä, Ope-

tushallituksen järjestämän koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä pe-

rusopetuksen informaatio-ohjauksessa. (Kartovaara 2007, 3, Kartovaara 2009, 

3, 24.) 

Esiin tuomissamme tutkimuksissa oli nähtävissä se kuinka opetussuunnitelma-

prosessissa mukana olo oli lisännyt opetustyön syvällisempää tarkastelua. Näh-

tävissä oli myös opetussuunnitelmatyön ja toimintakulttuurin muutoksen välistä 

pohdintaa. Toimintakulttuurin muutoksen nähtiin voivan johtaa parhaimmillaan 

yhteisöllisyyden syntymiseen. 

 

 

4.2 Muita opetussuunnitelmiin liittyviä tutkimuksia 

 

Liisa Kiviojan (2014) väitöskirja Opetussuunnitelman opettelijasta pohtivaksi 

osaajaksi. Omaelämänkerrallinen opetussuunnitelmatarina on kerronnallinen tut-

kimus hänen omasta suhteestaan uudistuviin, virallisiin opetussuunnitelmiin am-

matillisen kasvun näkökulmasta.  Kivioja käyttää hermeneuttista lähestymistapaa 

kertoessaan tutkimuksessaan, miten hän opettajana on toteuttanut uudistuvia 

opetussuunnitelmia ja minkälaisia merkityksiä hän on antanut uudistuvalle ope-

tussuunnitelmalle. Hän on pyrkinyt ymmärtämään toimintaansa yhteiskunnan 

haasteisiin peilaten. Lisäksi hän tarkastelee oman ymmärryksensä kautta niitä 
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elementtejä, joita hän on työstänyt kasvaakseen opetusalan ammattilaiseksi. Tut-

kimusaineisto koostuu vuosilta 1979–2012, tutkijan omista opetukseen käyttä-

mistään suunnitelmista ja taltioimistaan dokumenteista. (Kivioja 2014,5.) 

Tutkimustuloksissaan Kivioja on todennut suhteensa opetussuunnitelmaan 

muuttuvan vuosien varrella. Opetussuunnitelma on ollut keskeisessä osassa 

opetus- ja kasvatustyö suunnittelussa ja uudistamisessa, vaikka niiden ohjaa-

vuus on vaihdellut eri aikoina. Koulutusyhteiskunnan aikaisempi eriarvoisuus, eri-

tyisopetuksen tarpeen lisääntyminen ja moniammatillisen yhteistyön merkitys 

näkyvät muutoksina. Kivioja (2014) toteaa tulostensa osoittavan, että uudistuva, 

virallinen opetussuunnitelma, on persoonallinen suunnitteluväline. Opetussuun-

nitelma mahdollistaa monenlaiset tulkinnat muuttuvan yhteiskunnan ja työn todel-

lisuuden lähtökohdista. (Kivioja 2014, 5–6, 27.) Kiviojan toteamus opettajan nä-

kökulmasta tulevaisuuteen ja vastuullisuudesta sekä osallisuudesta muutos-

prosesseissa herätti meissä tutkijoina mielenkiintoa. Aiemmin koetusta voidaan 

oppia ja sillä voidaan vaikuttaa uuden syntymiseen ja muotoutumiseen. Nämä 

näkökulmat olivat mielestämme oleellisia tarkasteltaessa opetussuunnitelma-

prosesseja muutoksen ja uudistuksen näkökulmasta. 

Pekka Rokan (2011) väitöskirja Peruskoulun ja perusopetuksen vuosien 1985, 

1994 ja 2004 opetussuunnitelmien perusteet poliittisen opetussuunnitelman 

teksteinä tuo esiin näkökulman siitä, mitkä tahot vaikuttavat opetussuunnitelman 

perusteiden ja sitä kautta paikallisten opetussuunnitelmien syntyyn.  Rokan tutki-

mus pohjautuu aineistolähtöiseen analyysiin. Tutkimuksessaan Rokka (2011) nä-

kee opetussuunnitelmat yhtenäisyyttä luovana jatkumona ja yhteiskunnan 

muutoksiin reagoivana alati muuttuvana asiakirjana. Hän viittaa Walkerin (1992) 

näkemykseen, jonka mukaan opetussuunnitelma auttaa ymmärtämään mitä 

koulussa tulee tehdä. Hänen mukaansa opetussuunnitelmamuutosten myötä 

perinteisten tapojenkin tulee muuttua. Opetussuunnitelmatyön Rokka näkee pait-

si arvosidonnaisena niin myös poliittisena. (Rokka 2011, 6,15, 17.)  

Rokan (2011) tutkimuksen yhtenä tavoitteena on olla tukemassa tulevia opetus-

suunnitelmaprosesseja. Hän näkee, että opetussuunnitelman poliittiset sisällöt 

näyttäytyvät opetussuunnitelmateksteissä juuri sellaisina kuin niiden laatijat 

haluavat. Tutkimuksella Rokka on pyrkinyt vauhdittamaan opetussuunnitelma-
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keskustelua, sillä hän uskoo avoimen keskustelun edistävän paitsi opetussuunni-

telmien kehittymistä niin myös opettajien ammatillisuuden kasvua. Tutkimuksen 

tulokset osoittavat koulun arvopohjan sitovan oppilaat yhteiskunnan jäsenyyteen. 

Yhteiskunnan ja koulun arvopohjana nähdään suomalaisuus ja paikallisuus. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaista kasvate-

taan lainkuuliaisia ja tasa-arvoon uskovia aktiivisia ja poliittisia vaikuttajia. Oppi-

jan oman kokemusmaailman merkitys korostuu. Rokka nostaa keskeisinä ope-

tussuunnitelman teemoina yksilökeskeisyyden, tasa-arvon sekä huolen ympäris-

töstä ja luonnosta sekä kansainvälisyyden. (Rokka 2011, 17.) 

Erja Vitikan (2009) hermeneuttiseen tutkimusparadigmaan pohjautuvan väitös-

tutkimuksen Opetussuunnitelman mallin jäsennys: sisältö ja pedagogiikka koko-

naisuuden rakentajina tarkoituksena on ollut hahmottaa suomalaisen perusope-

tuksen opetussuunnitelmassa ilmeneviä sisältöjä ja pedagogisia muotoja. Näiden 

analysoinnin avulla Vitikka on pyrkinyt rakentamaan kokonaiskuvaa opetussuun-

nitelman rakenteesta ja kehittämismahdollisuuksista. Hän tarkastelee opetus-

suunnitelmaa osana perusopetuksen ohjausjärjestelmää. Vitikka näkee opetus-

suunnitelmalla näin ollen olevan opettajan toimintaa ohjaava paitsi tiedollinen ja 

pedagoginen niin myös hallinnollis-juridinen luonne. (Vitikka 2009, 7.) 

Erilaiset tiedon muodot ja tiedonkäsitykset ovat määrittämässä opetussuun-

nitelman sisältöä.  Oppimis- ja opetuskäsitykset puolestaan määrittävät opetus-

suunnitelman pedagogiikan. Tutkimuksen aineisto muodostuu perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteista vuosilta 1994 ja 2004. Tutkimusmenetelmänä 

Vitikka on käyttänyt teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Tavoitteena on ollut sel-

vittää rakentuuko opetussuunnitelmien malli toisistaan riippumattomien, erillisten 

elementtien varaan vai muodostavatko eri osatekijät yhtenäisen kokonaisuuden. 

Myös opetussuunnitelmien pedagogisten piirteiden sisältö on ollut tutkijan mie-

lenkiinnon kohteena. (Vitikka 2009, 7–8.) 

Tutkimustuloksen mukaan perusopetuksen opetussuunnitelman 2004/2010 välit-

tämä ohjaus on ollut vaihtelevaa. Opetussuunnitelmatekstien tulkinta ja toteutus 

jää pääosin opettajan vastuulle. Tämä tutkimustulos saattaa tutkijan mukaan vaa-

rantaa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Pedagogiikka nähdään suljettuna ja 

sisältöohjaukseen pohjautuvana sekä strukturoituna oppilaan arviointina ja mit-
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tavina oppimiskokemuksina. Avoin pedagogiikka näkyy ulkopuolisten oppimis-

ympäristöjen hyödyntämisenä, kokemusten huomioimisena sekä joustavuuden 

ja yksilöllisyyden huomioimisen myötä. Vitikan mukaan opetussuunnitelman 

sisällölliset ja pedagogiset kehittämismahdollisuudet ovat mahdollisia tulosten 

tarkastelun näkökulmasta. Sisällöllisen kehittämisen lähtökohtana tutkija näkee 

teemakohtaisten tavoitteiden asettamisen sekä sisällön ja pedagogiikan välisen 

yhteyden tiivistämisen. (Vitikka 2009, 8.) Oman työmme kannalta Vitikan väitös-

kirja johdatti meidät tutkijoina perusteellisesti opetussuunnitelman käsitteen tar-

kasteluun sekä opetussuunnitelman laadintaan ja ohjaavuuden vaihteluun eri 

vuosikymmeninä. 

Hannele Karikoski (2008) on väitöskirjassaan Lapsen koulunaloittaminen ekolo-

gisena siirtymänä. Vanhemmat informantteina lapsen siirtymisessä esiopetuksen 

kasvuympäristöistä perusopetuksen kasvuympäristöön määritellyt koulunaloit-

tamisen siirtymäprosessina, joka alkaa esiopetusvuodesta ja jatkuu ensimmäisen 

kouluvuoden ajan. Tähän siirtymäprosessiin sisältyy lapsen kasvuympäristön ja 

lapsen roolin muutos. Tutkija tarkastelee kasvuympäristön muutosta erityisesti 

esikoulun ja koulun toimintakulttuurien näkökulmasta. (Karikoski 2008, 7.)  

Tutkimuksesta saatujen tulosten mukaan lapsen kasvuympäristössä, esikoulusta 

kouluun siirryttäessä, oli nähtävissä muutos lapsikeskeisestä leikkiä painot-

tavasta oppimisympäristöstä opettajajohtoiseksi tavoitteelliseksi oppimisympä-

ristöksi. Sosiaalinen kasvuympäristö muuttui siirtymän myötä enemmänkin yksin 

työskentely-ympäristöksi. Lapsen rooli muuttui esikoululaisesta koulunaloittajaksi 

ja koululaiseksi. Vähäisimpänä roolimuutos nähtiin esi- ja alkuopetuksen yhdys-

luokan esikoululaisilla ja pitkäkestoisimpana ja ongelmallisimpana päiväkodin 

esikoululaisilla. Tutkimustuloksista Karikoski (2008) on tehnyt johtopäätöksen, 

että vaikka koulutusjärjestelmämme korostaa yhdenvertaisuutta, se ei ole sitä 

esi- ja koulunaloitusvaiheessa. Koulun toimintakulttuurilla nähtiin tutkimuksen 

mukaan olevan merkittävä rooli lapsen sopeuttamisessa ja koululaiseksi kasva-

misessa. Ensimmäisen kouluvuoden jälkeen tutkimuksen lapset olivat sopeu-

tuneet koulukontekstiin. (Karikoski 2008, 7.) Tutkimus osoittautui oman tutkimuk-

semme näkökulmasta mielenkiintoiseksi sen kohdistuessa esiopetuksesta alku-

opetukseen siirtymiseen ja siirtymävaiheeseen liittyvän toimintaympäristön ja lap-

sen roolin muutoksen tutkimiseen.   



34 

 

Opetussuunnitelmiin liittyviä tutkimuksia on tehty eri näkökulmista tarkasteltuna. 

Tarkastelemiemme aikaisempien tutkimusten yhteisenä piirteenä oli havait-

tavissa niiden yhteys yhteiskunnalliseen kontekstiin ja niissä tapahtuviin muu-

toksiin. Jokaisella tutkimuksella oli oma merkityksensä opetussuunnitelmapro-

sessiin liittyvässä tarkastelussa, jota tutkimuksessamme teimme. 
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5 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTTAMINEN 

  

 

Tutkimuksemme on fenomenologis-hermeneuttinen tapaustutkimus. Seuraa-

vassa perehdymme tutkimustehtäväämme sekä tarkemmin laadulliseen eli kvali-

tatiiviseen tutkimukseen. Perehdymme myös fenomenologiseen ja hermeneut-

tiseen tutkimusmetodiin, tapaustutkimuksen käsitteeseen sekä haastatteluun 

aineistonhankintamenetelmänä.  Aineiston analyysissa tarkastelemme Perttulan 

fenomenologisen psykologian analyysimenetelmää, joka pohjautuu Giorgin ana-

lyysimalliin. Tutkimuksemme eettisyyden ja luotettavuuden tarkastelua teemme 

läpi empiirisen osuuden. Tutkimusmenetelmät vaikuttavat siihen, millaista tietoa 

tutkimus tuottaa. Tästä syystä tutkimuksemme menetelmälliset valinnat ja ongel-

manasettelun nivoimme toisiinsa. Tutkimustamme suunniteltaessa haimme sel-

laisia aineistonkeruutapoja ja analyysikeinoja, jotka olivat yhteen sopivia teoreet-

tisten lähtökohtien kanssa  

  

 

 5.1 Tutkimustehtävä 

  

Tutkimuksemme kohteena oli erään kaupungin ohjausryhmän sekä esi- ja alku-

opetuksen niveltyöryhmän  kokemukset ja ajatukset perusopetuksen opetus-

suunnitelmauudistuksesta 2016, paikallisesta opetussuunnitelmatyöskentelystä  

sekä lapsen oppimisen jatkumosta esiopetuksesta perusopetukseen. Tutkimus 

toteutettiin kyseisen kaupungin ohjausryhmän ja esi- ja alkuopetuksen nivel-

työryhmän jäseniä haastattelemalla. Tutkimuksemme tavoitteena ei ollut arvioida 

ohjausryhmän eikä alkuopetuksen niveltyöryhmän prosessin laatua vaan tehdä 

näkyväksi näiden työryhmien kokemukset, käytänteet ja tulkinnat. 
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Tutkimuskysymyksiksi muodostui:  

1. Miten ohjausryhmän sekä esi- alkuopetuksen työryhmän jäsenet kokevat 

perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen 2016?  

2. Millaisia kokemuksia ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyö-

ryhmän jäsenillä on opetussuunnitelman laadintatyöstä? 

3. Millaisia kokemuksia ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyö-

ryhmän jäsenillä on esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä ja lapsen oppimis-

polun jatkumosta? 

  

  

 5.2 Laadullinen tapaustutkimus 

  

Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elä-

män kuvaaminen. Varto (1996) toteaa, että laadullisen tutkimuksen kohteena on 

yleensä ihminen ja ihmisen maailma. Tästä ihmisten kokemustodellisuudesta eli 

elämismaailmasta saavat yksittäiset tutkimuksen kohteet lähtökohtansa ja merki-

tyksensä. Elämismaailmaa tarkastellaan merkitysten maailmana, jossa merkityk-

set ilmenevät ihmisestä lähtöisin olevina tapahtumina. Toisin sanoen merkitykset 

voivat syntyä vain ihmisen kautta. (Varto 1996, 24.) 

Tutkimuksemme kohteena oli erään kaupungin paikallistason ohjausryhmän 

sekä esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmatyöryhmän kokemukset ja aja-

tukset,  joten tutkimuksemme on puhtaasti laadullinen tapaustutkimus. Valitsim-

me kohdejoukon laadulliseen tutkimukseen liittyen tarkoituksenmukaisesti. Saa-

rela-Kinnusen ja Eskolan (2015) ja Yinin (1994) mukaan tapaustutkimus tavoit-

telee kokonaisempaa ymmärtämistä tutkittavasta ilmiöstä. Kohteeksi valitaan 

yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia, joista tuotetaan yksityiskohtaista, 

intensiivistä tietoa. Kohteena voi olla yksilö, ryhmä tai yhteisö. Tapaustutki-

muksessa kiinnostuksen kohteena ovat usein prosessit tai yksittäistapausta 

tutkitaan yhteydessä ympäristöönsä. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2015, 181, 

189; Yin 1994, 14.) Yinin (1994) mukaan tapaustutkimus on perusteltua valita 

myös silloin kun, tutkimuskohteena on jokin tämän ajan elävässä elämässä oleva 
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ilmiö (Yin 1994, 14–15). Yinin (1983) mukaan tapaustutkimus voidaan määritellä 

empiiriseksi tutkimukseksi, joka monipuolisia ja monilla tavoilla hankittuja tietoja 

käyttäen tutkii nykyistä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä 

(Metsämuuronen 2005, 205).  

Tutkimuksessamme olemme pyrkineet tutkimaan kohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti löytäen ja paljastaen tosiasioita. Kuten Eskola ja Suoranta 

(2001) toteavat, laadullisessa tutkimuksessa keskitytään varsin pieneen määrään 

tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti. Aineis-

ton tieteellisyyden kriteeri on näin ollen laatu, ei määrä. Tutkijan tehtävänä on 

pyrkiä sijoittamaan tutkimuksensa yhteiskunnallisiin yhteyksiin ja antamaan siitä 

historiallisesti yksityiskohtaisen ja tarkan kuvan. (Eskola & Suoranta 2001, 18.) 

Ihmiskäsitys ohjaa aina tutkimuksen alkuasetelmia, eikä tutkija voi myöskään 

sanoutua irti arvolähtökohdistaan. Arvot muovaavat sitä, miten pyrimme ymmär-

tämään tutkimaamme ilmiötä. (Varto 1996, 31–32; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2007a, 157.) Kaikkiin tutkimuksiin liittyy eettisiä ratkaisuja. Ihmistieteissä jou-

dutaan eettisten kysymysten eteen tutkimuksen joka vaiheessa. Haastattelussa, 

jossa ollaan suoraan kontaktissa tutkittavaan, eettiset ongelmat ovat erityisen 

monitahoisia. Tutkijan on oltava tietoinen tutkimuseettisistä kysymyksistä jo en-

nen tutkimusta. Ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksissa mainitaan tärkeimpinä eet-

tisinä periaatteina yleensä informointiin perustuva suostumus, luottamukselli-

suus, seuraukset ja yksityisyys. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 19–20.)   

Puusa ja Juuti (2011) toteavat, että kokemusten kuvaaminen edellyttää ihmisten 

elämismaailman sisälle pääsemistä ja kokemusten tulkintaa sekä pyrkimystä ym-

märtää kokemuksia samalla tavalla kuin ihmiset itse ne ymmärtävät. Laadul-

lisessa tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan niitä merkityksiä, joita ihmiset eri 

ilmiöille antavat. Näin ollen laadullisen tutkimuksen voidaan nähdä liittyvän lähei-

sesti fenomenologiaan. (Puusa & Juuti 2011, 41.) 

Laadullisen tutkimuksen keskeisiä vaiheita ovat tutkimusongelman määrittämi-

nen, aineiston kerääminen ja aineiston analysoiminen (Puusa & Juuti 2011, 41–

42). Laadullisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma elää parhaimmillaan tutki-

muksen mukana. Näin tutkimusprosessia voi luonnehtia eräänlaiseksi tutkijan op-
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pimisprosessiksi. Tulkinta jakaantuu koko tutkimusprosessiin, jonka aikana tut-

kijan tietoisuus tarkasteltavana olevasta ilmiöstä ja sitä ohjailevista tekijöistä li-

sääntyy. Tutkimussuunnitelmaa saattaa joutua tarkastamaan aineistonkeruun 

kuluessa. Tutkimusprosessin ja tutkimustehtävien muuttuessa myös aineiston-

keruun ja tutkimusmenetelmien tulee mukautua tutkimusprosessin aikana tapah-

tuviin muutoksiin. (Eskola & Suoranta 2001, 15–16; Kiviniemi 2015, 81.) Myös 

tutkimusongelmat muuntuvat ja täsmentyvät tutkijan esiymmärryksen laajen-

tuessa ja syventyessä. Uudet tutkimusongelmat saavat tutkijan katsomaan asiaa 

uudesta näkökulmasta ja hakemaan uudenlaisia merkityksiä. (Moilanen & Räihä 

2015, 57.)   

Oma tutkimussuunnitelmamme tarkentui ja täsmentyi tutkimusta tehdessämme. 

Tutkimuskohteemme ja -tehtävämme laajenivat aineistonkeruuvaiheessa. Alku-

peräinen ajatuksemme oli kohdistaa tutkimus koskemaan esi- ja alkuopetuksen 

niveltyöryhmän jäsenten ajatuksia ja kokemuksia. Päätimme laajentaa aineistom-

me koskemaan myös paikallisen opetussuunnitelmatyön ohjausryhmän ajatuksia 

ja kokemuksia.Tutkimuskysymyksemme tarkentuivat myös aineistonkeruun myö-

tä. 

   

 

 5.3 Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusmetodi 

  

Kokemusten tutkiminen ja niiden pohjalta tehtävät tulkinnat johdattivat meidät 

fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusmenetelmän valintaan. Kakkorin ja 

Huttusen (2014) mukaan fenomenologia ja hermeneutiikka ovat filosofisia suun-

tauksia, joilla on omat lähtökohtansa ja perinteensä. Yleisellä tasolla fenomeno-

logia määritellään tutkimukseksi ilmiöiden olemuksista ja hermeneutiikka tulkin-

nan opiksi. Kun tutkitaan kokemuksia, on luontevaa ottaa lähestymistavaksi feno-

menologia. Hermeneuttinen tutkimusote sopii parhaiten, kun tutkimuksen koh-

teena on ymmärrys. (Kakkori & Huttunen 2014, 367.) 
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Laineen (2015) mukaan fenomenologisessa ja siihen läheisesti kuuluvassa her-

meneuttisessa ihmiskäsityksessä ovat tutkimuksen teon kannalta keskeisiä koke-

muksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden käsitteet. Tietokysymyksistä nousevat 

esiin tutkijan omien ennakko-oletusten sulkeistaminen, ymmärtäminen ja tulkinta. 

Vaikka näihin tutkimusmetodeihin liittyy keskinäisiä ristiriitaisuuksia, on niillä 

myös monia yhteisiä piirteitä, jotka auttavat rakentamaan yhteistä kuvaa tutkit-

tavasta ilmiöstä. (Laine 2015, 29.) Kakkori ja Huttunen (2014) toteavat, että feno-

menologian ja hermeneutiikan välillä on yhteys mutta se on monimutkainen ja 

vaatii rajauksia ja määritelmiä (Kakkori & Huttunen 2014, 367–368). 

Fenomenologiassa pyritään tavoittamaan kokemus sellaisena kun se on. Giorgin 

(2002) mukaan fenomenologian tavoitteena on saavuttaa rakenteellinen ymmär-

rys ja konkreettinen kokemus olemalla kokonaan ja kriittisesti läsnä niissä tilan-

teissa, joissa kokemukset ilmenevät (Giorgi 2002, 9). Perttulan (2008) mukaan 

kokemuksia ei voi tutkia empiirisesti, elleivät tutkimukseen osallistuvat kuvaa 

kokemuksiaan jollain tavalla. Välttämätöntä on tutkittavien halukkuus kuvata 

kokemuksiaan tutkijalle. Ratkaisun tutkimukseen osallistumisesta tekevät he, 

joiden kokemuksia tutkitaan, ei tutkija. Kokemuksen tutkimisen yleisenä ehtona 

Perttula (2008) näkee sen, että tutkija mieltää itsensä samanlaiseksi kokevaksi 

olennoksi kuin tutkimansa ihmiset. Tärkeää on ymmärtää myös se, että hänen 

kokeva ominaislaatunsa on tutkimuksellisen ymmärryksen edellytys. (Perttula 

2008, 137.) 

Tutkittavien välitön kokemus asettaa tiettyjä ehtoja tutkimusaineiston hankinnalle. 

Se täytyy järjestää siten, että tutkija vaikuttaa mahdollisimman vähän koke-

muksiin, joita tutkittavat tutkimustilanteissa esittävät. Tutkimustilanteen tulisi olla 

sellainen, jossa tutkittavat voivat kuvata juuri niitä kokemuksia, jotka he arki-

päiväisessä elämässään tutkijaa kiinnostavaan asiaan liittävät. (Perttula 1995, 

55, 65.) Tutkimusta tehdessämme tiedostimme tutkimustilanteen vaikuttavuuden 

tutkittaviin, joten tiedonkeruuvaiheessa pyrimme välttämään vaikuttamasta tutkit-

tavien haastattelussa kertomiin ajatuksiin ja kokemuksiin. 

Fenomenologista lähestymistapaa käyttävinä tutkijoina meidän oli kuvattava 

tutkimuskohteen elämäntodellisuus sellaisena kun se oli sekä myös kuvattava 

ilmiötä koskevat omat ennakko-olettamuksemme ja ennakkokäsityksemme. Kun 

arvioidaan fenomenologisen tutkimuksen luotettavuutta, on keskeistä aina se, 
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miten tutkija kykenee tavoittamaan ilmiön sellaisena kuin se tutkittaville ilmenee.  

Lehtomaan (2008) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa käytetään sulkeis-

tamista eli reduktio menetelmää, jonka avulla epäolennaisuudet pyritään siir-

tämään syrjään ja keskittämään huomio tutkittavan ilmiön ominaisuuksiin. Sul-

keistaminen on fenomenologisen tutkimuksen kulmakivi. Sen onnistuminen on 

tutkimuksen luotettavuuden keskeinen ehto. Sulkeistaminen tekee tilaa oival-

tavalle havaitsemiselle. (Lehtomaa 2008, 165, 175.) Tämä edellytti meiltä tutki-

joilta sen, että teimme ennen aineistonhankintaan tarttumista itsemme tietoiseksi 

ilmiöön liittyvistä ennakkotiedoistamme ja ennakkoasenteistamme. Nämä tutki-

joina laitoimme tietoisesti syrjään. Oma taustamme esiopetuksen parissa ja luon-

tainen esiymmärryksemme esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheesta ohjasivat meitä 

tutkimaan tätä aihetta. Tutkijoina ymmärryksemme muotoutui koko tutkimuksen 

ajan. Lehtomaan (2008) mukaan ennakkokäsitykset eivät kuitenkaan saisi ohjata 

tutkimusta liikaa, vaan tutkijan pitää pyrkiä välttämään tutkimuksessa luontaista 

tapaa ymmärtää asioita etukäteen. (Lehtomaa 2008, 164–166.) Tutkijoina tavoit-

telimme sulkeistamista kirjoittamalla oman esiymmärryksemme auki tutkimuksen 

alkuvaiheessa. Näin pystyimme paremmin arvioimaan esiymmärryksen osuutta 

tutkimuksessamme. Otimme välillä tutkimuksemme teoriaan ja aineistoon etäi-

syyttä tavoitellen näin sulkeistamista tehdessämme haastatteluja sekä aineiston 

analyysia. 

Fenomenologia näkyy tutkimuksessamme ohjausryhmän sekä esi- ja alkuope-

tuksen niveltyöryhmän jäsenten elämismaailman ja kokemusten kunnioittami-

sena. Laineen (2015) mukaan kokemukset rakentuvat olennaisesti merkityksistä. 

Maailma, jossa elämme, näyttäytyy meille merkityksinä. Kokemuksia tutkittaessa 

tutkitaan kokemuksen merkityssisältöä ja sen rakennetta. (Laine 2015, 30.) Tutki-

muksessamme opetussuunnitelmauudistuksen paikallisessa ohjausryhmässä 

sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmässä työskentely oli kokemus, josta 

teimme merkitysanalyysin. Sen tuloksena selvitimme opetussuunnitelmauudis-

tukseen 2016, paikalliseen opetussuunnitelmatyöskentelyyn sekä lapsen oppi-

mispolun jatkumiseen esiopetuksesta perusopetukseen liittyviä ajatuksia ja 

kokemuksia. 

Laine (2015) toteaa, että fenomenologiseen tutkimukseen hermeneuttinen ulot-

tuvuus tulee mukaan tulkinnan tarpeen myötä (Laine 2015, 33). Hermeneuttinen 
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tutkimus kohdistuu ihmisten väliseen kommunikaatioon. Wilhelm Dilthey määrit-

teli hermeneuttisen tulkinnan kohteeksi ihmisen kielelliset sekä keholliset ilmai-

sut, jotka kantavat merkityksiä. Näitä merkityksiä voidaan lähestyä vain ymmär-

tämällä ja tulkitsemalla. Ilmaisut ja niiden ymmärtäminen ovat perusilmiö yhteisöl-

lisessä elämässä. (Laine 2015, 33.) Sajaman (2015) mukaan hermeneuttinen se-

littäminen eli tulkinta on tekstin merkityksen löytämistä ja selvittämistä (Sajama 

2015, 276). Omassa tutkimuksessamme hermeneuttinen tulkinta tulee esiin teks-

tin merkityksen löytämisen ja selvittämisen kautta. 

Hermeneutiikalla tarkoitetaan siis yleisesti ymmärtämisen ja tulkinnan teoriaa, 

jossa yritetään etsiä tulkinnalle mahdollisia sääntöjä. Yleensä tutkimusaineisto 

kootaan haastattelemalla toisia ihmisiä, jolloin haastateltava pukee sanoiksi ko-

kemuksensa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkija pyrkii löytämään haastateltavan ilmai-

suista mahdollisimman oikean tulkinnan, joka ilmaisee tutkittavan asian mer-

kityksen. (Laine 2015, 33; Puusa & Juuti 2011, 42; Tuomi & Sarajärvi 2009, 34–

35.) 

Siljander (2005) toteaa, että merkitykset määrittyvät suhteessa muihin, minkä 

vuoksi tutkimus rakentuu näistä merkityssuhteista. Tutkimuskohde on eräänlai-

nen merkitysverkosto, jossa asiat ovat merkityksellisessä suhteessa toisiin. Her-

meneuttinen ymmärtäminen on tutkittavan ilmiön merkitysverkoston avaamista. 

Samanlaisuus yksilöiden välisissä merkitysperspektiiveissä on yhteydessä yh-

teiskunnalliseen ja kulttuuriseen ilmiöön. Meillä on yhteisiä piirteitä ja tapoja ko-

kea maailmaa. Tutkija sekä tutkittavat ihmiset ovat osa jonkin yhteisön luomaa 

merkitysten perinnettä. Tämän vuoksi jokaisen yksilön kokemusten tutkimus pal-

jastaa myös jotain yleistä. Hermeneuttinen tutkimus ei kuitenkaan etene yksittäis-

tapauksista yleiseen, sillä jokainen yksilö on myös ainutlaatuinen ja erilainen. 

Hermeneuttisesti orientoitunutta tutkijaa kiinnostaa myös tutkittavan ilmiön ainut-

kertaisuus. Ymmärtäminen edellyttää ilmiön suhteuttamista ajallis-paikallisiin se-

kä historiallis-yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Tutkimuskohde on siis aina kulttuuri-

historiasidonnainen. (Laine 2015, 32; Siljander 2005, 64–69.) 

Hermeneuttinen metodologia on luonteeltaan renkaanomaista ja toisteista. Tätä 

renkaanomaisuutta hermeneutiikassa kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi. Her-

meneuttisella kehällä tarkoitetaan tutkijan ja tutkimusaineiston kanssa käymää 
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tutkimuksellista dialogia, jonka tavoitteena on toisen ihmisen ymmärtäminen. 

Siinä tavoitellaan avointa asennetta toista kohtaan. Tieto syntyy tuossa dialogis-

sa, jossa tutkija lähestyy vähitellen perusteltua tulkintaa. Tutkimuksellinen dialogi 

on kehämäistä liikettä aineiston ja oman tulkinnan välillä, jonka seurauksena 

tutkijan ymmärryksen tulisi jatkuvasti korjautua ja syventyä. Tarkoituksena on, 

että hermeneuttista kehää kulkemalla tutkija vapautuisi omasta näkökulmastaan 

ja minäkeskeisyydestään. Tuollainen vapautuminen on aina suhteellista mutta se 

on ihanne, jota tavoitellaan.  (Laine 2015, 37–38;  Puusa & Juuti 2011, 43.) 

Hermeneuttisen kehän alussa on siis tutkijan oma esiymmärrys. Tutkija tekee 

välittömiä tulkintoja jo aineiston hankkimisen vaiheessa, haastateltavaa kuun-

nellessa ja katsellessa. Tuosta välittömyydestä pyritään irti kriittisen ja reflek-

tiivisen asenteen avulla, otetaan etäisyyttä omaan tulkintaan, jonka tutkija on 

luonut toisesta. Aineiston pariin mentäessä yritetään nähdä uusin silmin, mitä 

toinen on tarkoittanut ilmaisullaan. Aineisto näyttäytyy kriittisen etäisyyden jäl-

keen toisena. Sieltä nousee esiin asioita, joita ei aluksi lainkaan huomannut tai 

joita piti epäolennaisina, koska ne eivät vastanneet tutkijan omaa välitöntä tulkin-

taa. Tutkija luo uuden tulkinnan toisen ilmaisujen merkityksistä. Tutkija tekee 

aineiston pohjalta itselleen tulkintaehdotuksen, jota koetellaan jokaisella kerralla 

aineistoon palatessa. Tavoitteena on löytää todennäköisin ja uskottavin tulkinta 

siitä, mitä tutkittava on tarkoittanut. (Laine 2015, 38; Puusa & Juuti 2011, 42.)  

Esiymmärrys peilautuu tulkittavana olevaan tekstiin, jonka seurauksena esiym-

märrys korjaantuu tai täydentyy. Muuttunut esiymmärrys saa aikaan tekstin uutta 

tulkintaa. Näin tutkimusprosessin edetessä tutkijan esiymmärrys muuttuu ja kriit-

tisen reflektion myötä tulkinta selkeytyy.  Mikäli muutosta ei tapahtuisi, tutkija kier-

täisi samaa kehää ilman, että tutkimuskohteesta saatu tieto syvenee. Hermeneut-

tisessa tutkimuksessa esiymmärryksellä onkin tärkeä merkitys, sillä ymmär-

täminen rakentuu aina arkiymmärryksen perustalle. (Siljander 1998, 115–116.) 

Hermeneuttinen kehä siis kuljettaa tutkijaa kohti tutkimuskohteen oleellista ole-

musta. Toisaalta se vaikuttaa myös tutkijaan itseensä syventäen hänen esiym-

märrystään. (Varto 1992, 69.)  

Omassa tutkimuksessamme kirjoitimme avoimesti tutkimuspolkumme näkyviin.  

Kiinnitimme huomiota teorian ja tutkimusosuuden väliseen vuoropuheluun, dia-

logiin. Työmme edetessä palasimme joihinkin aikaisempiin asiayhteyksiin, koska 
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uuden tiedon varassa pystyimme tulkitsemaan niitä paremmin. Aineistoa käsitte-

limme useaan otteeseen, näin löysimme siitä olennaisen tiedon, näimme sen 

aina uusin silmin. Tutkimusprosessin edistyessä lisäsimme kokonaisuuden ym-

märrettävyyttä sekä vastasimme siitä, että tulkinnan ja tulkittavan aineiston sisäl-

tö eivät ole ristiriidassa keskenään.  

  

 

5.4 Avoin haastattelu aineistonhankintamenetelmänä 

 

Tutkimuksemme kohdistui erään kaupungin paikallistason ohjausryhmän ja esi- 

ja alkuopetuksen niveltyöryhmän opetussuunnitelmauudistustyöhön 2016. Tutki-

muslupaa (liite 1) haimme kyseisen kaupungin kasvatus- ja opetustoimelta. 

Luvan saatuamme otimme yhteyttä paikalliseen opetussuunnitelmakoordinaat-

toriin. Keskusteluhetki koordinaattorin kanssa antoi meille tärkeää pohjatietoa 

paikallisen opetussuunnitelmaprosessin etenemisestä, sekä työryhmien muo-

dostumisesta. Tämän jälkeen lähestyimme esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän 

kahdeksaa jäsentä videotervehdyksellä, jossa kerroimme tutkimushankkees-

tamme. Pyysimme heitä ilmoittamaan sähköpostitse halukkuutensa osallistua 

tutkimukseemme. Vastauksia saimme kaksi. Molemmat vastaajista ilmoittivat 

olevansa estyneitä osallistumaan tutkimukseemme. Lähetimme vielä muistu-

tussähköpostin, johon vastasi kolme henkilöä. Heistä kaikki ilmoittivat haluk-

kuutensa osallistua tutkimukseen. Kolme henkilöä jätti vastaamatta sähköpos-

tiimme.  

Tutkimuksessamme keräsimme aineistoa opetussuunnitelmauudistukseen liitty-

en kahden eri työryhmän jäsenten näkökulmista. Haastattelimme aluksi kahta 

paikallisen esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän jäsentä sekä yhtä henkilöä, joka 

osoittautui paikallisen ohjaustyöryhmän jäseneksi. Alunperin tutkimuksemme oli 

tarkoitus kohdistua esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän kokemuksiin ja 

ajatuksiin opetussuunnitelmauudistuksesta 2016, paikallisesta opetussuunnitel-

matyöskentelystä sekä lapsen oppimispolun jatkumosta esiopetuksesta perus-

opetukseen. Kolmannen haastattelun myötä päätimme laajentaa tutkimuksemme 
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kohdistumaan myös paikallisen ohjausryhmän jäsenten ajatuksiin ja kokemuksiin 

kyseisistä asioista. Lähetimme haastattelupyynnön vielä yhdelle ohjausryhmän 

jäsenelle. Saimme haastattelupyyntöömme myöntävän vastauksen. Tämän myö-

tä meillä oli haastateltavana sekä ohjausryhmästä että niveltyöryhmästä kaksi 

henkilöä. Tämä osoittautui merkitykselliseksi sekä tutkimusaineistomme riittävyy-

den että opetussuunnitelmatyöskentelystä saadun kokonaiskuvan kannalta. 

Yin (1994) näkee, että tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat tulee kehittää ennen 

aineistonkeruuta ja analyysiä (Yin 1994, 27–28). Hänen mukaansa yksi tärkeim-

piä tapaustutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä on haastattelu. Hän perustelee 

sitä muun muassa sillä, että tapaustutkimukset kohdistuvat yleensä ihmisen elä-

mään. (Yin 1994, 84–85.) Omassa työssämme perehdyimme ennen aineiston-

keruuta aiempiin tutkimuksiin, opetussuunnitelman käsitteeseen ja suomalaiseen 

opetussuunnitelmajärjestelmään sekä opetussuunnitelman sisällön, ohjaavuu-

den ja organisoinnin muutoksiin. Lukemamme pohjalta rakensimme tutkimuk-

semme teoreettiset lähtökohdat. Haastattelussa esiin nousseet tutkittavien aja-

tukset ja kokemukset määrittivät viimekädessä tutkimuksen teoriapohjan. 

Aineistonkeruumenetelmien sopivuutta omaan tutkimukseemme pohdimme ja 

tarkastelimme asettamiemme tutkimustehtävien pohjalta. Laadullisessa tutki-

muksessa suositeltavia ovat aineistonhankintamenetelmät, jotka nostavat tutkit-

tavan äänen kuuluviin ja ovat käytöltään harkittuja ja perusteltuja. (Puusa 2011, 

74). Pohdintojen jälkeen päädyimme valikoimaan fenomenologiseen tutkimus-

otteeseen kuuluvan aineistonkeruumenetelmän, avoimen haastattelun. Lehto-

maan (2008) mukaan kokemusta tutkittaessa avoin haastattelu on parempi vaih-

toehto kuin teema-strukturoitu haastattelu. Hän perustelee näkemystään sillä, 

että kokemuksen tutkija ei pyri etukäteen tietämään, minkälaisia asioita haasta-

teltavat tuovat esille tutkittavasta aiheesta. (Lehtomaa 2008, 170.)  

Avoin haastattelu on melko lähellä keskustelua. Se vaatii haastattelijalta taitoa 

selvittää haastateltavan ajatuksia, mielipiteitä, tunteita ja käsityksiä sen mukaan 

kun ne tulevat aidosti vastaan keskustelun kuluessa. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2007b, 204.) Metsämuurosen (2008) mukaan avoin haastattelu on sopiva 

toteuttaa muun muassa silloin kun eri henkilöiden kokemukset voivat vaihdella 

paljon tai tutkittavia on vähän (Metsämuuronen 2008, 41). Avoimessa haastatte-

lussa haastateltava on keskeisessä roolissa, hänen kertomuksensa johdattelee 
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haastattelutilannetta eteenpäin. Hänelle on annettava mahdollisuus tuoda esille 

itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti, hän on tutkimuksissa merki-

tyksiä luova ja aktiivinen osapuoli. (Lehtomaa 2008, 170; Perttula 2008, 141; Puu-

sa 2011, 83.) 

Haastattelijalla on kuitenkin lupa ohjata haastateltavaa kuvaamaan kokemuksi-

aan, jotka liittyvät tutkimuksen tehtäviin ja kysymyksiin. Haastattelija etenee pit-

källe intuitionsa varassa. Hän taiteilee tutkimukseen liittyvien sisällöllisesti kiin-

nostavien ja mahdollisimman hyvin sulkeistettujen kysymysten kanssa. Haastat-

telutilanne on intensiivinen. Se vaatii keskittyvää kuulemista. (Lehtomaa 2008, 

170–171.) Haastattelussa haastattelija voi samalla toimia myös havainnoitsijana, 

eli muistiin voidaan kirjoittaa paitsi se, mitä sanotaan, myös se kuinka sanotaan 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 35, 36; Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Haastattelulla 

saatu tutkimusaineisto täyttää myös ehdon, jonka mukaan tutkimusaineistoon on 

voitava palata. (Perttula 2008, 137, 141–142.)  

Tutkimuksessamme meillä ei ollut varsinaisia haastattelukysymyksiä, vaan 

enemmänkin keskustelua ohjaavia aihepiirejä. Haastattelumme aiheena oli ope-

tussuunnitelmauudistus 2016 sekä paikallinen opetussuunnitelmatyöskentely liit-

tyen esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen. Haastattelutilanne pysyi näin avoi-

mena, luonnollisena ja mahdollisimman vähän haastateltavaa ohjaavana. Lisäksi 

aihepiirit tukivat haastateltavaa kuvailemaan kokemuksiaan laajasti ja moni-

puolisesti. Tutkijoina roolimme oli olla haastattelutilanteessa läsnä toisten koke-

muksista kiinnostuen ja johdatellen elävien kokemusten suuntaan. Tutkijoina 

meillä oli mahdollisuus selventää saamiamme vastauksia ja syventää näin ollen 

saamaamme tietoa. Myös haastateltavien motivointimahdollisuuden näimme etu-

na. Haastateltaviksi valikoituivat henkilöt, joilla oli kokemusta tutkittavasta il-

miöstä sekä tietoa aiheesta. Omassa tutkimuksessamme kerroimme haasta-

teltaville etukäteen haastatteluaiheen. Muun muassa Lehtomaa (2008) suosit-

telee haastattelun onnistumisen kannalta, että haastateltavat voisivat tutustua ky-

symyksiin, teemoihin tai ainakin haastattelun aiheeseen etukäteen. Tutkimusta 

tehtäessä on eettisesti perusteltua kertoa haastateltaville, mitä aihetta haas-

tattelu koskee. Toisaalta on myös niin, että ihmisiä on helpompi saada mukaan 

tutkimukseen, kun he tietävät mistä tutkimuksessa on kyse. (Lehtomaa 2008, 

169; Tuomi & Sarajärvi 2009, 73; Vilkka 2015, 133–134.)  
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Laadullisella tutkimusmenetelmällä toteutetussa tutkimuksessa korostetaan, että 

tutkimus on aina aika-, paikka- ja tilannesidonnaista. Tutkittavat saattavat puhua 

haastattelutilanteessa toisin kuin jossakin toisessa tilanteessa. Fenomenologisen 

tutkijan on siis luotava haastattelutilanteelle sellainen konteksti, jossa tutkimuk-

seen osallistujat voivat ilmaista kokemuksiaan niin, että he tuntevat olevansa 

rehellisiä itselleen. (Hirsjärvi ym. 2007b, 202; Perttula 2000, 440–44; Vilkka 2015, 

133.) Tutkijoina arvioimme tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta haastatte-

luaineiston konteksti- ja tilannesidonnaisuutta. Haastateltavat saivat ehdottaa 

heille sopivaa haastatteluaikaa ja -paikkaa, jossa haastattelut suoritettiin. Suori-

timme haastattelut anonyymeina yksilöhaastatteluina.  Näin saimme haastatelta-

van oman todellisen äänen kuuluviin. Hirsjärven ym. (2007) mukaan haastattelun 

luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastattelussa on taipumus antaa sosi-

aalisesti suotavia vastauksia (Hirsjärvi ym. 2007b, 201–202).                                                                                                                                   

Vilkan (2015) mukaan tutkimusongelma ohjaa meitä tutkijoina siihen, millaista 

taustatietoa tutkija haastateltavasta tarvitsee. Haastateltavaa voi pyytää myös 

kertomaan itsestään ja taustoistaan sellaisia asioita, jotka haastateltavan omasta 

mielestä haastattelijan tulisi tietää. Näin haastattelija voisi ymmärtää häntä juuri 

hänen haluamallaan tavalla. Tällaisia asioita voisivat olla esimerkiksi koulutus- ja 

työhistoria. (Vilkka 2015, 131–132.) Haastattelujen kuluessa tällaiset seikat nou-

sivat esiin haastateltavien omasta aloitteesta. Ne linkittyivät usein haastateltavien 

kokemuksiin meneillään olevasta ja aiemmista opetussuunnitelmauudistuksista. 

Tutkimusmenetelmä ei avaa meille tutkijoina kuitenkaan suoraa väylää toisen 

kokemuksen tajuntaan.  Koska kokemuksen voi kuvata monin tavoin, saa myös 

tutkijan ymmärtämisen perustana oleva aihe monia muotoja. Myös tapa tallentaa 

kuvattu kokemus on tärkeä.  Kuvaksi ja ääneksi tallennettu haastattelu on tutkijan 

itse litteroimana erilailla näyttäytyvä kun tutkimusapulaisen litteroimana. (Perttula 

2008, 137.) Tutkimukseemme liittyvän empiirisen aineiston litteroinnin suoritim-

me itse. Litteroimme haastattelunauhat sanatarkasti. Kirjallisena haastattelu-

aineistoa kertyi 45 sivua rivivälillä 1,5.  Haastatteluaineiston muuttaminen teksti-

muotoon eli litterointi kuuluu osana tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. Esko-

lan (2015) mukaan aineistoa litteroidessa tulee tutustuttua siihen alustavasti. 

Näin aineistoon pääsee sisälle toisella tavalla kuin haastatteluja keskittyneenä 

tehdessään. ( Eskola 2015, 185.) Vilkan (2015) mukaan litterointi lisää tutkijan 
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vuoropuhelua tutkimusaineiston kanssa ja se helpottaa tutkimusaineiston ana-

lysointia, sen järjestelmällistä läpikäyntiä. Litteroinnin tulee vastata haastatelta-

vien antamia lausuntoja ja niitä merkityksiä, joita tutkittavat ovat asioille antaneet.  

Tutkimuksen tavoite ja analyysitavat ratkaisevat litteroinnin tason. Litterointi on 

mahdollista tehdä aineistosta kokonaan, osittain tai ei ollenkaan. Litteroinnin 

tarkkuudessa tulee muistaa tutkimuksen luotettavuuden näkökulma. (Vilkka  

2015, 137–138.) 

 

 

5.5 Fenomenologinen  merkitysanalyysi 

  

Avoimen haastattelun kautta muodostuva tutkimusaineisto on runsas ja asettaa 

erityisen haasteen sen analysoimiselle. Perttulan (1995, 1998 ja 2000) esittämä 

fenomenologinen menetelmä sopii hyvin tällaisen aineiston analysoimiseen. 

Menetelmä pohjautuu Giorgin kehittämään fenomenologisen psykologian mene-

telmään, jota Perttula on laajentanut ja tarkentanut haastatteluaineistoon sovel-

tuvammaksi. Lehtomaa (2008) toteaa Perttulan (1995, 1998 ja 2000) ja Varton 

(1992) tapaan, että fenomenologisen menetelmän muokkaaminen tutkittavaan 

ilmiöön sopivaksi on tutkijalle enemmän velvoite kuin lupa. Perttulan kuvaaman 

menetelmän etuna on, että sitä voi muuntaa sujuvasti tutkimuksen tarpeiden 

mukaan. Lisäksi sen systemaattisuus auttaa sekä tutkijaa että lukijaa seuraa-

maan empiirisen analyysin etenemistä. (Lehtomaa 2008, 181–182.) 

Perttulan kuvaaman fenomenologisen menetelmän analyysi jakaantuu kahteen 

osaan, joissa molemmissa on seitsemän vaihetta. Ensimmäinen osa on yksilö-

kohtaisen merkitysverkoston muodostaminen. (Lehtomaa 2008, 181.) Sovelsim-

me Perttulan menetelmää omaan aineistoomme sopivaksi. Aloitimme analyysin 

perehtymällä tutkimusaineistoon avoimin mielin hahmottaaksemme kokonai-

suuden. Lehtomaan (2008) mukaan tutkija pyrkii eläytymään tutkittavien koke-

mukseen sellaisena kuin tutkittavat sen kokevat. Tämän jälkeen tutkija alkaa 

muodostaa ja jäsennellä keskeisiä sisältöalueita tutkimusaineistosta. (Lehtomaa 
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2008, 181.) Tutkijoina pyrimme eläytymään tutkittavien kokemukseen mahdolli-

simman aidosti. Tiedostimme omat ennakkokäsityksemme, emmekä antaneet 

niiden vaikuttaa tutkimusaineiston analysointiin. Luimme litteroimamme haastat-

telut useampaan kertaan. Tämän jälkeen hahmottelimme ja jäsentelimme alus-

tavasti keskeisiä sisältöalueita tutkimusaineistosta. Käsittelimme jokaista haas-

tattelua erikseen. Alleviivasimme sekä tummensimme tekstinkäsittelyohjelmalla 

litteroiduista haastatteluista ydinkohdat, joissa haastateltava kertoi kokemuksis-

taan liittyen keskeisiin sisältöalueisiin. Tätä havainnollistaa seuraava esimerkki 

aineistosta. 

A: “mä oon alunperinkin ollu tosi kiinnostunut niinkun esikoulun ja alkuopetuksen 
välisestä yhteistyöstä ja Z:sta kun mä oon muuttanut mä oon ollu sielläkin sellasessa, 
sellasessa tota työpaikassa missä oli samassa rakennuksessa alkuopetus ja esiopetus 
mutta nyt tässä niveltyöryhmässä mulla on ehkä aina itsellä vähän enemmän 
odotuksia siitä mitä se todellisuudessa näyttäytyy. Mä ehkä itse toivoisin enemmän 
sitä pedagogista näkökulmaa siihen että kun omasta mielestäni…” 

 

Sisältöalueet koskivat opetussuunnitelmauudistusta, opetussuunnitelman laadin-

tatyötä sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä. Leikkelimme tulostamamme litte-

roidut haastattelut pieniin osiin, joita jaottelimme eri tavoin isommalle paperille 

hahmottaaksemme sisällöllisesti samankaltaisia asioita yhteen. Pyrimme tässä 

vaiheessa muodostamaan laajoja merkityksiä ilman tulkintojen tekemistä. Otim-

me välillä etäisyyttä aineistoon löytääksemme siitä uusia merkityksiä. 

Perttulan kuvaaman fenomenologisen menetelmän analyysin edetessä tutkija 

alkaa erottamaan merkityssuhteita toisistaan. Merkityssuhteet muutetaan tutkijan 

kielelle, minkä jälkeen niistä tehdyt muunnokset sijoitetaan sisältöalueisiin. Sisäl-

töalueittain muodostetaan yksilökohtaisia merkitysverkostoja. Viimeisessä vai-

heessa muodostetaan yksilökohtaisia merkitysverkostoja, jotka ovat sisältö-

alueista riippumattomia. (Lehtomaa 2008, 181.) Erottelimme merkityssuhteita toi-

sistaan, ja muutimme ne tutkijan kielelle. Sijoitimme saamamme merkityssuhteet 

sisältöalueisiin, joista muodostimme yksilökohtaisia merkitysverkostoja. 

  

Hän on tosi kiinnostunut esiopetuksen ja alkuopetuksen välisestä yhteis-
työstä. 

Niveltyöryhmän työskentelyyn hänellä oli enemmän odotuksia kun mitä se 
todellisuudessa vastasi. 
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Hän olisi toivonut enemmän pedagogista näkökulmaa keskusteluissa. 

 

Perttulan (2000) mukaan yleisen tiedon analyysin on edettävä mahdollisimman 

pitkään yksilökohtaisella tasolla. Jotta kattavuus voidaan taata, täytyy yleisen 

tiedon analyysi säilyttää välittömän yhteyden yksilökohtaiseen tietoon, käytän-

nössä yksilökohtaisiin merkitysverkostoihin. Se on kattavuuden ehto aina, kun 

tutkija asettaa tavoitteekseen ilmiön fenomenologisen kuvaamisen ja pitää tärke-

änä tulkinnallisen tutkimusasenteen välttämistä. Yleisen tiedon kattavuuteen e-

detään jakamalla fenomenologisen metodin toinen osa yleinen merkitys-

verkoston muodostaminen seitsemään vaiheeseen. (Perttula 2000, 432–433.) 

Mielestämme onnistuimme saamaan yksilökohtaisten merkitysverkkojen muo-

dostamisella tutkittavien kokemukset näkyville. Koska yleinen tieto on enem-

mänkin tutkijan rakentamaa kuin yksilön kokemusta, on yksilökohtaisten merki-

tysverkostojen rakentaminen merkityksellistä ennen yleisen merkitysverkoston 

luomista. Tästä meidän oli tutkijoina hyvä jatkaa luomaan yleistä merkitys-

verkostoa. 

Perttulan kuvaaman fenomenologisen menetelmän analyysin toisen osion 

ensimmäinen vaihe on tutkimusasenteen omaksuminen. Tällöin yksilökohtaiset 

merkitysverkostot mielletään ehdotelmiksi yleisestä kokemuksia koskevasta 

tiedosta. Tutkimusasenteessa on kyse tavasta katsoa tutkimusaineistoa. Yksi-

tyiskohtaiset merkitysverkostot ovat ehdotelmia tiedosta, jota kohti edetään. Yksi-

lökohtainen merkitysverkosto viittaa hahmottumassa olevaan yleiseen tietoon, ei 

enää yksilön koettuun elämään. Analyysin on silti edettävä niin, että tutkija ja tut-

kimuksen lukijat tulevat pysymään selvillä siitä, mitkä yksilökohtaiset merkitys-

verkostot sisältyvät mihinkin yleisen merkitysverkoston tyyppiin. Kokemusta 

koskevan yleisen tiedon kattavuus rakentuu metodin kykyyn säilyttää yhteys sekä 

taakse- että eteenpäin. Tämän jälkeen kukin yksilökohtainen merkitysverkosto 

jaetaan merkityssuhteisiin. Koska tutkimusaineisto on alkuperäistä jäsentyneem-

mässä muodossa, ovat merkitysyksiköt helpommin erotettavissa. (Perttula 2000, 

433–434.) Pyrkimyksen kohti yleistä tietoa osoitimme muuntamalla merkitys-

suhteet kielelle, jossa kokemusten yksilöperusteisuus häivytettiin. Tätä havain-

nollistaa seuraava esimerkki: 
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Hän on tosi kiinnostunut esiopetuksen ja alkuopetuksen välisestä yhteis-
työstä. 

(Kiinnostus esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön.)   → asenne 

Niveltyöryhmän työskentelyyn hänellä oli enemmän odotuksia kun mitä se 
todellisuudessa vastasi. 

           (Niveltyöryhmän työskentely ei vastannut odotuksia.) → pettymys 

Hän olisi toivonut enemmän pedagogista näkökulmaa keskusteluissa. 

(Pedagogisen näkökulman puuttuminen keskusteluissa.) → pettymys 

 

Tuloksia Perttula (2000) kutsuu merkityssuhde-ehdotelmiksi. Kun merkityssuh-

teet on muunnettu merkityssuhde-ehdotelmiksi, muodostetaan niitä jäsentävät 

sisältöalueet kukin erikseen. Sisältöalueita ei pyritä yhtenäistämään, koska 

tarkoitus on hahmottaa kunkin ehdotelman omia merkityssisältöjä. Kukin sisältö-

alue kokoaa yhteen siihen liittyvät merkityssuhde-ehdotelmat. Merkityssuhde-eh-

dotelmista edetään sisältöalue-ehdotelmiin, joihin päästään kuvaamalla sisältö-

alue kerrallaan merkityssuhde-ehdotelmien ydinsisällöt. Analyysi etenee yhä yksi 

ehdotelma kerrallaan. Jokaisesta sisältöalue-ehdotelmien kokonaisuudesta teh-

dään yksi ehdotelma yleiseksi merkitysverkostoksi, jota hiotaan niin pitkään, että 

se on hahmotettavissa yhtenä kokonaisuutena. Lopuksi ehdotelmat jäsennetään 

yleisiksi merkitysverkostoiksi, jotka sisältävät tutkittavaa ilmiötä koskevan yleisen 

tiedon. Tässä vaiheessa on saavutettu empiirisen analyysin päätepiste. (Perttula 

2000, 434, 436, 438–439.) 

Omaa tutkimusaineiston analyysiä jatkoimme aloittamallamme tekstinkäsittely-

ohjelmalla. Etenimme tutkimusanalyysissämme vieden erikseen ohjausryhmän 

sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän jäsenten yksilökohtaiset merkitys-

verkostot yhteen sisältöalueittain. Paikallisen tason opetussuunnitelman laadin-

tatyöhön liittyviksi merkitysverkostoiksi löysimme asenteen, tehtävät, pettymyk-

set, ilon aiheet, haasteet ja kehittämiskohteet. Jokaisen tutkimukseen osallistu-

neen henkilön aineiston erottelimme erilaisilla tekstityyleillä ja kirjaimilla, jotta 

pysyimme loppuun asti selvillä kenen alkuperäisestä aineistosta kuhunkin 

merkityssuhde-ehdotelmaan liittyvä kokemus on peräisin. Työstimme sisältöalu-

eittain merkityssuhde-ehdotelmien keskeisiä sisältöjä niin kauan, että saimme 

niistä yhtenäisen kokonaisuuden aikaiseksi. Olimme saaneet selville tutkimaam-
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me ilmiötä koskevan yleisen tiedon. Tutkittavien kokemuksissa oli myös eroavai-

suutta, joten olemme tuloksissamme tuoneet näkyvästi esille myös tämän seikan. 

Tätä kuvaa seuraava aineistostamme nostettu esimerkki: 

 

Ilon aiheet 

A: Opetussuunnitelman perusteet on laadittu hyvin. 

A: Opetusuunnitelmauudistus on hyvä asia. 

B: Uudistus on hyvä. 

B: Uudistus tuo tullessaan hyviä asioita. 

A: Opetussuunitelman perusteissa painotetaan nivelvaiheen tärkeyttä. 

B: Uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan nivelvaiheen tärkeyttä. 

A: Uuden opetussuunnitelman elämänläheisyys miellyttää. 

A: Uuden opetussunnitelman käytännönläheisyys miellyttää. 

 

Opetussuunnitelmauudistusta pidetään hyvänä. Opetussuunnitelman pe-
rusteet nähdään hyvin laadittuina ja sen nähdään tuovan hyviä muutoksia 
tullessaan. Uusi opetussuunnitelma painottaa esi- ja alkuopetuksen nivel-
vaiheen tärkeyttä. Toista haastateltavaa miellytti uuden opetussuunnitel-
man tuoma käytännön- ja elämänläheisyys. 

 

Perttulan (2000) mukaan silloin kun, kaikissa ehdotelmissa yleisiksi merkitysver-

kostoiksi nähdään samat ydinmerkitykset, voidaan tutkimuksen tulokset kuvata 

yhtenä yleisenä merkitysverkostona. Tällöin on mielekästä ja perusteltua kuvata 

sellaista yleistä tietoa, joka kattaa kaikkien tutkimukseen osallistuneiden koke-

mukset tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Vastaavasti jos kaikki ehdotel-

mat yleiseksi merkitysverkostoiksi eivät ilmennä samoja ydinmerkityksiä, on muo-

dostettava useampi yleinen merkitysverkosto. Tällöin tutkimukseen osallistunei-

den kokemukset tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä poikkeavat olennaisesti 

toisistaan. Periaatteessa jokainen ehdotelma voi osoittautua erilliseksi yleiseksi 

merkitysverkostokseen. Tällöin tutkittava ilmiö näyttäytyy äärimmäisen yksilölli-

senä. (Perttula 2000, 439–440.) 
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5.6 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Viime kädessä laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden kriteerinä pidetään 

tutkijaa itseään sekä hänen rehellisyyttään. Tutkija nähdään osana tutkimus-

prosessia. Vilkka (2015) näkee laadullisen tutkimuksen tekemiseen liittyvän 

paljon tutkimusprosessin aikana tehtäviä valintoja. Tutkijan tekemät valinnat pitä-

vät sisällään eettisiä näkökulmia ja vaikuttavat tutkimuksen luotettavuuteen. 

Tutkijan tulee päättää muun muassa tutkimuskysymykset, valita tutkimuksellinen 

näkökulma, tutkimusmetodi sekä analyysitapa. Tutkijan tulee tehdä luotettavuu-

den arviointia koko tutkimuksen ajan suhteessa teoriaan, aineistonhankintaan, 

analyysitapaan, tulkintaa ja johtopäätöksiin. Tutkijan pitää myös pystyä peruste-

lemaan valintansa ja arvioimaan ratkaisujensa tarkoituksenmukaisuus. (Vilkka 

2015, 158–159.) Kuvasimme tutkimusprosessimme kauttaaltaan mahdollisim-

man tarkasti huomioiden sen eettiset näkökulmat ja tutkimuksen luotettavuuden. 

Alun teoreettisessa viitekehyksessä keskityimme käsitteiden avaamiseen sekä 

aikaisempiin tutkimuksiin. Syvempää teoreettista tulkintaa teimme tulosten tar-

kastelun yhteydessä. Tulkinta ja johtopäätökset pohjautuivat teoriaosuudesta 

sekä haastatteluista saatuun tietoon.   

Tutkimuksen metodologisessa osassa avasimme luottavuuden näkökulmaa ker-

toen avoimesti aineiston hankinnasta, käyttämästämme tutkimusmenetelmästä 

ja -metodista sekä aineiston analyysista. Yksi luotettavuuden keskeinen tekijä oli 

myös esiymmärryksemme aukikirjoittaminen. Vitikan (2009) mukaan tutkijan on 

ymmärrettävä oma esiymmärryksensä niin perusteellisesti, että tulkittavan tekstin 

kanssa voidaan käydä vuoropuhelua (Vitikka 2009, 276). Tutkimuksen eri vai-

heissa kiinnitimme huomiota tekemiimme valintoihin perustellen ne tarkoituksen-

mukaisuuden näkökulmasta. 

Teoriaosuutemme ja siihen liittyvät lähdevalinnat eivät olleet sattumanvaraisia, 

vaan ne pohjautuivat perehtyneeseen tiedonhankintaan ja oman ajattelun reflek-

tointiin. Kiinnitimme huomiota huolelliseen lähteiden käyttöön ja mahdollisuuksi-

en mukaan etsimme käsiimme alkuperäisen lähteen. Eskola ja Suorannan (2005) 

mukaan tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa on huomioitava myös se, että 
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toisten tekemälle työlle annetaan arvo muun muassa huolellisella lähdeviittauk-

sella (Eskola & Suoranta 2005, 52–53).  

Vitikka (2009) toteaa, että lisäksi laadullisen tutkimuksen arvioinnissa on 

kiinnitettävä huomiota aineiston riittävyyteen sekä analyysin kattavuuteen. 

Olennaista hänen mukaansa on, että aineiston avulla kyetään saamaan 

vastaukset tutkimuskysymyksiin. Tärkeää on, että aineiston koosta, analyysista 

ja tulkinnasta sekä tutkimustekstistä muodostuu jäsentynyt kokonaisuus. (Vitikka 

2009, 277.) Koska tutkimuksemme on tapaustutkimus, rajasimme aineiston 

koskemaan tiettyä otosta. Aineiston kattavuuden näkökulmaan kiinnitimme huo-

miota sillä, että aineisto koostui sekä esi- että alkuopetuksen parissa työs-

kentelevien kokemuksista ja ajatuksista. Analyysin riittävyyteen paneuduimme 

tekemällä vaihe vaiheelta etenevän huolellisen ja tiheän analyysin edeten yksi-

tyiskohtaisista merkityksistä vähitellen yleisiin merkityksiin. Aineistosta tutkimus-

kysymyksiimme löytämämme vastaukset muodostavat tutkimuksestamme jäsen-

tyneen ja tulkittavan kokonaisuuden. Eskolan (2015) mukaan analyysin ja sen 

pohjalta tehtävän tulkinnan luotettavuutta parantaa merkittävästi aikaisempien 

tutkimustulosten vertailu omien tutkimustulosten kanssa (Eskola 2015, 201). 

Tutkimusprosessin kirjoittaminen avoimesti näkyviin on niin ikään yksi laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden tae. Lukijalle täytyy tulla selväksi miten tutkimus on 

tehty ja miten johtopäätöksiin on päästy, että hän pystyy arvioimaan tutkimukses-

ta saatuja tuloksia ja tutkimuksen luotettavuutta. (Saarela-Kinnunen & Eskola 

2015, 182; Tuomi & Sarajärvi 2002, 138.) Yinin (1994) mukaan raportointi on ta-

paustutkimuksen yksi vaikeimmista ja haasteellisimmista vaiheista (Yin 1994, 

127). Tutkimuksemme luotettavuutta lisäsi osaltaan myös se, että tutkimuksellisia 

valintoja läpi tutkimuksen teki kaksi tutkijaa.  
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6 OPETTAJIEN KOKEMUKSIA 

OPETUSSUUNNITELMATYÖSTÄ 

 

 

Aineistosta nousi esiin monipuolisesti kokemuksia paikallisesta opetussuunni-

telman laadintatyöstä. Tulokset ovat jaettu kolmeen pääluokkaan. Ensimmäisenä 

ovat kokemukset ja ajatukset opetussuunnitelmauudistuksesta. Toisena ovat 

kokemukset paikallisen opetussuunnitelmatyöryhmän työskentelystä ja kolman-

tena ovat kokemukset esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä.  Tässä pääluvussa esit-

telemme aineistosta nousseet ohjausryhmään sekä esi- ja alkuopetuksen nivel-

työryhmään kuuluvien kokemukset sekä tiivistämme saamamme tutkimus-

tulokset. Tulosten koonti -luvussa peilaamme saamiamme tuloksia yhteenvie-

dysti aikaisempaan tutkimustietoon. Koimme tämän tarkastelutavan selkeyttävän 

tuloksien esittämistä. 

 

 

6.1 Ohjaustyöryhmään kuuluvien kokemuksia 

 

Paikallisen opetussuunnitelmatyön ohjaustyöryhmään kuului kuusi aktiivista 

jäsentä, joista haastattelimme kahta. Molemmat haastateltavista omasivat koke-

musta myös aiemmasta opetussuunnitelmauudistuksesta sekä esi- ja alku-

opetuksen yhteistyöstä.  
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6.1.1 Kokemukset ja ajatukset opetussuunnitelmauudistuksesta 

  

Ohjaustyöryhmään kuuluvien opetussuunnitelmauudistukseen liittyvissä koke-

muksissa tuli esiin ilon aiheita, toimintakulttuuriin sekä valmisteluun ja koulutuk-

seen liittyviä asioita sekä haasteita.  

Uusi Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet toi muutoksia tullessaan. Se 

koettiin hyvin erilaiseksi kun aikaisempi opetussuunnitelma. Suurimpana muutok-

sena nähtiin toimintakulttuurin muutos. Uudessa opetussuunnitelmassa koettiin 

korostuvan esi- ja alkuopetuksen jatkumo, erityisesti toimintakulttuurin muuto-

ksen tärkeys siirryttäessä esiopetuksesta perusopetukseen. Opetussuunnitelma-

uudistus nähtiin määrittävän sen mitä koulunaloitus tuo tullessaan sekä esiope-

tuksesta perusopetukseen siirtymisen yhteistyövelvoitteet. Opetussuunnitelma-

uudistus koettiin hyvänä. Uudessa opetussuunnitelmassa oleva elämänläheisyys 

miellytti. 

 

C:...vastaavasti perusopetuksessa näissä opetussuunnitelman perusteis-
sa niin siellä korostetaan, miten perusopetuksessa jatketaan siitä, mitä 
esiopetuksessa on tehty. Siellä on aika monta eri kohtaa missä tää on 
otettu esille, miten tieto on siirtynyt, missä vaiheessa kukin lapsi on ja mitä 
toimintatapoja on esiopetuksessa käytetty   

C: Toimintakulttuuri on suurin muutos opetussuunnitelmassa. 

D: …varsinkin joku toimintakulttuuri, että sä saat sen oikeesti juurrutettua 
oppimisympäristöt, laaja-alaiset… kyllähän tätä teematyöskentelyä on 
ollut, mutta ne on ollut niin köykäsesti aikasemmin mukana, kuka on ottanu 
mitäkin teemoja. Mutta nyt tosissaan muuttuu 

D: Kyllä mä koen sen aika Jippii!  

 

Toinen haastateltavista toi esiin miten opetussuunnitelmaprosessi herätti häm-

mennystä ja epätietoisuutta opettajissa niin esiopetuksen kuin myös perusope-

tuksen opettajien keskuudessa. Opetussuunnitelmauudistus herätti opettajien 

keskuudessa kysymyksiä osallistamisesta ja koulutuksen tarpeellisuudesta.  

Opetussuunnitelmauudistuksen eteenpäin vieminen koettiin olevan johtamisky-

symys. Toisen haastateltavan kokemuksen mukaan olisi hurja vaatimus saada 

kaikki opettajat kiinnostumaan edes opetussuunnitelmista. Haastateltavista toi-

nen koki, että oppilaat ja vanhemmat ovat saaneet mahdollisuuden osallistua 
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opetussuunnitelmatyöhön. Oppilaita on osallistettu netissä olleen opetussuunni-

telmamallin mukaisesti. Vanhemmille on myös luotu vaikuttamismahdollisuuksia 

opetussuunnitelman eri vaiheissa. 

 

C: Olen ollut valmennuksissa mukana ja kaikissa paikallisissa 
kokouksissa, joissa on kaikilta eri asteilta. Me oltiin kaikki aika ymmällään, 
jotta mitä tämä koko homma oikein tarkoittaa. 

C: Ovatko kaikki varmasti perillä siitä, mitä heidän pitää viedä omissa 
yksiköissään eteenpäin? Ehkä emme kaikki ole samalla viivalla. Toisissa 
paikoissa tehty enemmän kuin toisissa. Opetussuunnitelmauudistus on 
kuitenkin johtamiskysymys, millä tavalla uudistusta viedään eteenpäin. 

D: Ja ehkä päässyt niinkun sisälle aikasemmin. Ollut siinä muutoksessa 
mukana pikkuhiljaa, jotka eivät oo siinä. Eihän kaikki oo kiinnostuneita 
Ops:sta koskaan. Ja se on musta aika hurja vaatimus.  Niin nyt se vaihtuu. 
Nyt se tulee aika isona. 

C: Kouluilla yhteinen ops-maailma netissä, johon tullut tehtäviä ja 
esimerkkejä. Sitä kautta myös oppilaita osallistettu moniin tehtäviin...myös 
vanhemmilta kysytty, tiedotettu missä opsissa mennään, mitkä suurimmat 
uudet näkemykset ja miten vanhemmat voi osallistua. 

 

Toinen haastateltavista toi esiin kokemuksensa ops-työkalusta. Paikallinen ope-

tussuunnitelma tehtiin Opetushallituksen ops-työkalua apuna käyttäen. Ops-työ-

kalu perustuu e-perusteisiin eikä se kulkenut yhtenevänä paperisen peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Ops-työkalu muuttui opetussuunnitel-

maprosessin aikana. Lisäksi ops-työkalu teetti paljon töitä teknisten ongelmien 

vuoksi eikä sen kehittämiseen pystytty vaikuttamaan. Ops- työkalua pidettiin kan-

keana ja sen nähtiin laahaavan perässä. Ops-työkaluun ei voinut olla monta 

henkilöä kirjautuneena yhtä aikaa. Sitä ei pystynyt muokkaamaan eikä siihen 

saanut tarkasteluoikeutta ilman käyttäjätunnusta. Opetussuunnitelmaa pitäisi 

voida käyttää ilman käyttäjätunnusta, joten ops- työkalussa nähtiin olevan paljon 

kehittämisen tarvetta. Ops-työkalua pidettiin hyvänä, jos se olisi toiminut heti 

alusta asti. Tekniikkamurheet tuottivat ylimääräistä huolta ja turhautumista. 

 

D: Mikä on teettäny paljon työtä ja minkä kehittämiseen me ei olla niin 
paljon pystytty vaikuttamaan, on ops-työkalu. Kun meillä kuitenkin ops on 
kirjoitettu ja tehdään tän opetushallituksen ops-työkalun kautta. Se on ollu, 
laahannu perässä. Selkeesti meidän vauhti ois ollu nopeempi, mitä ops-
työkalu on pystyny, ollu vähän kankee. Sielläkin on kuulemma paljon 
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vaihtunu ihmisiä, se on ollu, tullu perässä. Sit siihen on tullu muutoksia ja 
se ei käy ihan käsi kädessä.  Siinä on ollut vähän niin ku tällasia teknisiä 
ongelmia.  

   

Paikallinen opetussuunnitelma julkaistaan vain sähköisessä muodossa. Sähköi-

nen opetussuunnitelma koettiin hyväksi, sillä siihen pystyy linkittämään erilaisia 

linkkejä. Linkeistä on suora pääsy paikallisiin painotuksiin ja toimintasuunnitel-

maan. Opetussuunnitelman julkaiseminen ja jalkauttaminen koettiin haasteelli-

seksi. 

 

D: ...paperisena me ei aiota ottaa opsia pihalle ollenkaan. Se on selatta-
vissa, tosi kätevä, pystyt sinne linkittämään linkkejä.  

D: Siinä on vieläkin aika paljon, että miten me nyt sitten tuodaan esille, nyt 
kun se on valmis. Miten jalkautetaan, missä vaiheessa se on nyt, 
julkaistaminen.   

 

 

6.1.2 Kokemukset ohjaustyöryhmän työskentelystä 

 

Haastatteluissa nousi esiin ohjausryhmän työskentelyyn liittyen asenteet, haas-

teet, tehtävät, koulutus ja yhteistyö. Toinen haastateltavista koki, että ohjausryh-

män jäsenet ovat käyneet sekä pelkotilansa että innostusvaiheensa läpi jo aikai-

semmassa vaiheessa kuin muut. Hän koki ohjausryhmässä työskentelyn olleen 

työllistävää mutta samalla myös palkitsevaa. Toinen puolestaan koki ohjausryh-

män arvostaneen esiopetusta. Lisäksi hän koki pedagogiikan kulkeneen koko 

opetussuunnitelmaprosessin ajan keskeisessä roolissa keskusteluissa. 

 

D: Tietysti moni joka tässä on mukana ollut, on käynyt sitä, pelkotilansa 
läpi jo aikasemmassa vaiheessa ja ehkä päässyt niinkun sisälle aika-
semmin. Ollut siinä muutoksessa mukana pikkuhiljaa, 

D:  mutta työskentely on ollut palkitsevaa mutta työllistävää ja tavallaan 
että nyt kun otetaan uusi ops käyttöön, niin se työ ei siihen lopu vaan 
edelleen niinku nyt tajunnu, että okei ei se työ tähän lopu. Sit lähdetään 
arvioimaan onko nää, ollaanko me valittu oikeanlaista suuntaa ja niin 
pitääkö muuttaa kurssia, onko niin että tää ei toimi ja..on jatkuvaa 
prosessia 
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C: Koin että esiopetusta kuunneltiin ja arvostettiin tosi paljon. 

C: Pedagogiikkaa on yhdessä mietitty koko ajan. Ei ole uusi asia meillä. 
Ollaan ennenkin mietitty. 

C: Koin työskentelyn todella antoisana, parasta oli samaa matkaa kulke-
minen 

 

Haastateltavat kokivat olevansa mukana monessa työryhmässä. Haastateltavis-

ta toinen koki hyvänä asiana, että opetussuunnitelmatyöhön liittyvää vastuuta on 

jaettu, eikä kaikessa tarvitse olla mukana. Kummatkin kokivat, että opetussuun-

nitelmatyö on vienyt paljon sekä omaa että työaikaa. Opetussuunnnitelmapro-

sessi koettiin haasteelliseksi oman työn ohessa. Toinen haastateltavista koki, 

että opetussuunnitelmatyöhön pitäisi varata enemmän aikaa. 

 

D: Näitä alaryhmiä, on arviointiryhmiä ja aineryhmiä. On saatu sitä 
vastuuta jaettua. Ettei ohjauryhmän tarvitte jokapaikkaan vaikka yleensä 
siellä on aina joku ohjausryhmän jäsen. Mutta sitten siellä on niinkuin 
erikseen tämmösiä monialaiset oppimiskokonaisuudet ryhmiä, alaryhmiä 
sitten. Sais vain olla onnellinen, ettei joka lonkerossa tartte olla mukana. 
Onhan täs se tuntu, että on aika monessa lonkerossa mukana. 

D: Tuntuu nyt, että on aika iso se vastuu ja sitten tulee sellainen yleinen 
mitäs joku koulu, onko tuolla nyt, toimiiko se tuolla nyt, onko tuo koulu 
saatu toimimaan mukaan. Se tuntuu että ottaa välillä vähän turhankin isoo 
sellaista vastuuta ettethän sä pysty ottamaan jos sä näät että jossain 
koulussa ei ihan oo sillälailla päästy sisään. 

C: Oisko vielä pitänyt enemmän varata koulutuspäiviä ajallisesti, se 
mietityttänyt. Itse olisin toivonut myöskin enemmän ulkopuolisia 
kouluttajia. Omalla ajalla tehtävää työtä on ollut paljon, oman työ ohessa 
…aikaa olisi pitänyt saada tähän ops -työhön enemmän, että olisi saanut 
keskittyä yhteen asiaan. 

 

Opetussuunnitelmauudistukseen liittyvä tuntijako vahvistettiin vuonna 2012, jon-

ka jälkeen pian valittiin paikallistason ohjausryhmä. Ohjausryhmän rakenne 

muuttui opetussuunnitelmaprosessin aikana. Aktiivijäseniä ohjausryhmässä oli 

kuusi. Ohjausryhmän jäsenet perehtyivät ensimmäisinä kuntatasolla opetus-

suunnitelman perusteisiin ja laativat raamit, miten opetussuunnitelmauudistusta 

lähdetään viemään kunnassa eteenpäin. Kokonaiskuvan luominen itselle uu-

desta opetussuunnitelmasta oli haastavaa toisen haastateltavan mukaan. Oh-

jausryhmässä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien laadinta kulki rinta 
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rinnan. Ohjausryhmän tehtävänä oli muutosten vieminen käytäntöön, innostaa 

opettajia mukaan kuntatason opetussuunnitelmaprosessiin sekä perehdyttää nii-

tä, jotka lähtivät viemään sitä eteenpäin. Opetussuunnitelmaprosessia ohjaus-

ryhmä vei vaihe vaiheelta esi- ja perusopetusta antavien yksiköiden tasolle. Esi- 

ja perusopetuksen nivelvaiheeseen liittyen mietittiin arvoja ja laaja-alaista osaa-

mista sekä niiden näkymistä käytännössä. Ohjausryhmässä perehdyttiin alusta 

alkaen myös toimintakulttuuriin liittyviin asioihin. 

 

D: Tehtävänä on ollut tietysti ensimmäisenä perehtyä mitä uusi ops pitää 
sisällään ja miettiä kuinka uutta opsia lähdetään paikallisesti viemään 
eteenpäin, minkälaisilla kokoonpanoilla viedään eteenpäin, mitkä on 
työkalut miten viedään eteenpäin, miten ops laaditaan, onko se kunta-
kohtainen, meneekö se koulukohtaiseksi. Raamit piti ihan ensimmäiseksi 
miettiä. Ja sen jälkeen kun on jonkunlainen suunnitelma miten viedä 
eteenpäin, niin sitten iso homma hankkia, että saat innostettua ihmisiä 
tietystikin, perehdytettyä niitä jotka sitä lähtee viemään...Ennen kuin on 
edes aineryhmätyöskentelyä edes aloitettu niin oli jo tosi pitkään, vuoden 
verran kouluilla työskenneltiin nimenomaan toimintakulttuuriin liittyvissä 
tehtävissä. Alussa oli ops- yhdyshenkilöt mukana kouluittain, joka 
koulusta. Heidät perehdytettiin nimenomaan siihen toimintakulttuuriin. 
Saimme ulkopuolista konsultaatioapua,  

D: on se ollut aika iso asia, iso haaste, jo että pelkästään itse muodostaa 
sen kokonaiskuvan, mikä muuttuu, miks muuttuu, miten lähdetään vie-
mään eteenpäin.  

 C: Koulun ja eskarin puolella pidettiin muulle henkilökunnalle aina info 
siitä missä mennään tässä vaiheessa. Mentiin luku kerrallaan.   

 

Toinen haastateltava koki, että ohjausryhmällä oli suuri kokonaisuus ja vastuu 

kannettavanaan, jotta jokainen yksikkö saatiin opetussuunnitelmatyöhön 

mukaan. Koulujen osallistaminen oli tärkeää, että jokainen koulu pysyisi ajan 

tasalla uuden opetussuunnitelman suhteen. Ohjausryhmä teki paljon töitä, että 

opetussuunnitelmatyö eteni tasaveroisesti koulujen kesken varsinkin yleisen 

osan osalta. Tehtävien toteutustavat olivat erilaisia vaikka linja oli yhdenmu-

kainen. Ohjausryhmä joutui vahvasti perustellen viemään uudistuksia kentälle. 

Koulutuksien järjestäminen opettajien valmiuksien kehittämiseksi oli haasteellista 

mutta mielenkiintoista. 
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D: Mutta aika paljon on tehty töitä sen eteen, että niitä ollaan viety tasa-
veroisesti. Varsinkin just tän yleisen osan mutta nyt sitten kun aineryhmät 
työskentely lähti. Siinähän tulit nyt se, että saatais joka koululta. Joka 
koululta pitää olla se vähintään kaks jossakin aineryhmässä. Siinä joudut-
tiin hirveesti tekemään. Se oli iso työ. Teidän koululta on nyt pakko saada 
opettajaa johonkin. Muuten se on ihan hurja se tilanne, että saattoi olla, 
että oli joku koulu josta on kuinka paljon, sitten on joku koulu joka on ihan, 
ihan pihalla. 

D: Sinne ne tulee ja nää sun pitää tehdä niin näissä kohtaa huomaa, että 
tulee sellaista. Sit sitä vaan aina perustellaan ja viedään vaan läpi ja siinä 
on se omanlaisensa 

  

Ohjausryhmään kuuluvat saivat koulutusta ennen opetussuunnitelmatyön alka-

mista. Ulkopuolinen kouluttaja Opetushallituksesta kävi neljä kertaa vuodessa pi-

tämässä koulutuspäiviä. Ohjausryhmän jäsenet kokivat ulkopuolisen kouluttajan 

merkityksen uusien näkökulmien antajana ja motivoijana ehdottoman tärkeänä. 

Toinen haastateltavista koki, että ulkopuolisia kouluttajia ja koulutuspäiviä olisi 

opetussuunnitelmauudistukseen tarvittu enemmän. Hänen mukaansa perusope-

tuksen puolella opetussuunnitelmatyöhön saatiin enemmän ulkopuolista koulu-

tusta kuin esiopetuksen puolella. Toinen haastateltavista vastaavasti koki, että 

koulutuspäiviä on ollut riittävästi. Koulutuspäivillä annettiin kentälle tehtäviä, joi-

hin kouluttaja antoi esimerkkiratkaisuja. Enempää aikaa ei tehtäville olisi pystytty 

ottamaan koulun arjesta. 

 

C: Semmonen tuntu mulla on, että tietääkö kaikki, tarpeeksi paljon. Ovatko 
kaikki varmasti perillä siitä, mitä heidän pitää viedä omissa yksiköissään 
eteenpäin. Ehkä emme kaikki ole samalla viivalla. Toisissa paikoissa tehty 
enemmän kuin toisissa. Ops-uudistus on kuitenkin johtamiskysymys, millä 
tavalla uudistusta viedään eteenpäin. Oisko vielä pitänyt enemmän varata 
koulutuspäiviä ajallisesti, se mietityttänyt. Itse olisin toivonut myöskin 
enemmän ulkopuolisia kouluttajia.  

C: Koulun puolella enemmän koulutusta isolle porukalle ollut esim. 
vesojen merkeissä. 

C: Ulkopuolinen kouluttaja saisi innon paremmin päälle, motivointi, kuu-
lostelu, palautteen anto, uuden näkökulman tuominen. 

D: On ollut riittävä. Kouluttajalta tuli tosi paljon tehtäviä, joita vietiin 
kentälle. Ne oli kuitenkin laajojakin tehtäviä, ei sen enempää mä luulen 
arjesta olisi pystyny lohkasemaankaan. Koulutukset liittyi tosi paljon just 
laaja-alaseen ja yleiseen osaan, monialaseen. Ne on ollut isoja 
kokonaisuuksia. 
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Paikallistasolla tehtävässä ohjausryhmän työskentelyssä oli edustus kaikilta eri 

koulutusasteilta. Ohjausryhmä teki myös tiivistä yhteistyötä ruotsinkielisten kans-

sa. Toinen haastateltavista koki pettymyksenä, että suomenkielinen ja ruotsinkie-

linen opetussuunnitelma ei toteutunut yhtenevänä alkuperäisen toiveen mukai-

sesti. Ruotsinkielisten kanssa opetussuunnitelmaan liittyvä yhteistyö ei toiminut 

toivotulla tavalla. 

 

D: Ja sitten olemme tehneet yhteistyötä myös ruotsinkielisten kanssa. Se 
yhteistyö ei ole toiminut niin hyvin mitä olis toivonu. Ajatus, lähtökohta oli 
aluksi, että saataisiin ei nyt ihan identtiset, mutta hyvin paljon samanlainen 
ops, mutta se ei toteutunut. Yleinen osa käy aika paljon käsi kädessä, 
mutta siihen se sitten jää.   

 

Esi- ja perusopetuksen yhteistyön nähtiin ohjausryhmässä olevan jatkuvaa ja sen 

nähtiin toimivan kummankin haastateltavan mukaan hyvin. Esi- ja perusopetuk-

sen edustajien yhteistyö auttoi tekemään toisensa toimintaa tutummaksi ja huo-

mioimaan toistensa näkökantoja. Toinen haastateltavista toi esiin kokemuksen-

sa, miten ohjausryhmän jäsenet kantoivat kukin oman vastuunsa. Asioista pystyt-

tiin yhdessä sopimaan ja kaikki ohjausryhmän jäsenet olivat innostuneita ja sitou-

tuneita opetussuunnitelmatyöskentelyyn. Ohjausryhmän työskentelyn toimivinta 

antia nähtiin olevan yhteistyön, joka kantoi koko työskentelyn ajan. 

 

D: Onhan se ollut tosi, että meillä on todella hyvä porukka tää 
ohjausryhmä. Innostuneita ihmisiä, jakamaan vastuualueita, että kuka 
huolehtii mistäkin, niin.. 

D:  Meillä on ollut edustaja mukana varhaiskasvatuksen puolelta. Vaan 
yksi henkilö meillä ollut mukana varhaiskasvatuksen puolelta. Yhteistyö, 
aivan ehdottomasti se on ollut toimivin. Me ollaan pystytty hyvin sopimaan, 
että kuka vastaa mistäkin ja toisaalta yhdessä viety eteenpäin. Se on 
toiminut, ollaan oltu sitoutuneita. 

D: Mutta yhteistyö on ollut ehdottomasti se toimivin juttu ja kantanu koko 
ajan. 
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6.1.3 Kokemukset esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä. 

 

Tutkimukseemme osallistuvilla ohjaustyöryhmän jäsenillä oli paljon kokemusta 

esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä. Haastatteluissa tuli esiin Lapsen polku -asia-

kirjan lisäksi esi- ja alkuopetuksen välinen fyysinen sijainti. Opetussuunnitelma 

velvoittaa esi- ja perusopetuksen väliseen yhteistyöhön. Ohjausryhmässä näh-

tiin, että alkuopetuksen niveltyöryhmän tehtäväksi ulkoistettu Lapsen polku -asia-

kirja sisältää paljon hyviä käytäntöjä ja se on ajantasainen. Lapsen polku -

asiakirja, joka turvaa lapsen luontevan siirtymän esiopetuksesta perusopetuk-

seen, on kaikkia kaupungin päiväkoteja ja kouluja velvoittava. Lapsen polku -

asiakirjalla turvataan tietojen ja kokemusten vaihto, lapsen luonteva koulunalku 

sekä mahdollistetaan yhteinen pedagogiikka.  Näin lisätään kummankin arvoa. 

Toisen haastateltavan kokemuksen mukaan lapsen oppimispolun jatkumoa 

mietittiin myös työyhteisöissä. Yhdessä laaditut yhteistyötavoitteet toteutuivat. 

Toisen haastateltavan kokemuksen mukaan yhden päivän mittainen luokan-

opettajan tutustuminen esiopetusryhmään on minimaalista. Lapsen polku -

asiakirjaan kirjatut yhteistyömuodot nähtiin suppeina. 

 

C: ...esiopetuksen ja koulu yhteistyö, joka vuosien varrella on lisääntynyt 
ja meillä on yhteinen ohjeistus Lapsen polku esiopetuksesta kouluun, 
niihin siirtymävaiheisiin, joita toteutetaan kaikissa päiväkodeissa ja 
kouluissa. 

C: Lapsen polku esiopetuksesta kouluun on käyty läpi, päivitetään 
vastaamaan tätä päivää. 

D: Että siinä nivelvaiheessa on kirjoitettu paljon hyviä käytäntöjä ja kyllä 
ne mun mielestä toteutuu hyvin mutta kyllä se on semmosta pikkusen 
suppeeta. Siinä paljon hyvää. Siinä turvataan, tietojen vaihtoa ja 
kokemustenkin vaihtoa. Tällaista palaveeraamista ja jos nyt yhtenä 
päivänä opettaja käy tutustumassa eskariryhmässä niin se on kuitenkin 
vain yks päivä kun sä saat sen sijaisen ottaa. Niin se on aika kuitenkin 
sellainen minimaalista.  

  

Esi- ja perusopetuksen yhteistyön määrä vaihtelee toimipaikasta riippuen. Esi- ja 

perusopetuksen yhteistyön haasteena nähtiin olevan esi- ja perusopetuksen 

fyysinen etäisyys, joka estää luomasta sellaisia rakenteita, jotka mahdollistaisivat 

enemmän yhteistyön. Kummatkin haastateltavista koki, että esiopetuksen ja 
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perusopetuksen fyysinen yhteys on erittäin tärkeä tekijä yhteistyön onnistu-

miselle. Fyysinen yhteys mahdollistaa esiopetuksen ja perusopetuksen saumat-

toman ja hyvän yhteistyön. Toisen haastateltavan kokemuksen mukaan esi- ja 

alkuopetuksen yhteistyö perustuu siihen, että ollaan oikeasti läsnä. 

 

C: Jos ei olla fyysisesti lähellä esi- ja alkuopetuksen kanssa, niin 
yhteistyössä mennään minimeillä. Fyysinen läheisyys mahdollistaa paljon 
yhteistä toimintaa, lapset tuttuja kaikille, eletään yhtä työyhteisöä. Lapset 
tuntee koulun opettajat. Yhteinen opetussuunnitelma esi- ja 1–2-luokkien 
kanssa, niillä on sekotetut ryhmät, tulevat opettajat tuntee kaikki 
eskarilaiset. Eskarit tuntee koululaiset. Koulunalku on luonteva, 
turvallinen. 

D: Se olis mun mielestä tosi tärkeetä, että se olis fyysisesti siinä samassa 
yhteydessä että tulis saumaton ja hyvä, semmonen niinkun arkinen 
yhteistyö.  

D: Sitten kun ollaan fyysisesti samassa rakennuksessa niin sä näät, että 
tuossa ruokalassa eskarit istuu, syö ja näkee ja kyllä se niitten lasten 
kannalta kun samat ihmiset pyörii siinä ja onhan se ihan. Se just jos on 
yhteistä toimintaa pitkin vuotta että ei vaan välttämättä ne juhlat vaan ihan 
tällästä vaihtoon. Et ihan lasten tasolla vaihtoo ykkös- kakkos 
luokkalaisten siinä liikkuen miksei myös isot kummitoimintaa. Kyllä se niin 
kun moni asia perustuu siihen, että ollaan niinkuin oikeesti läsnä. 

D: Jos nyt ajatellaan, että ollaan eri paikoissa. On tosi vaikee saada 
sellaisia rakenteita että se olis paljon enempää. 

 

 

6.2 Esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmään kuuluvien 

kokemuksia 

 

Esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmään kuului 8 jäsentä. Haastattelimme kahta 

opettajaa, joista toinen oli lastentarhanopettaja ja toinen luokanopettaja. Haas-

tattelut suoritimme avoimina yksilöhaastatteluina heidän omilla työpaikoillaan. 
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6.2.1 Kokemukset ja ajatukset opetussuunnitelmauudistuksesta 

 

Esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmään kuuluvien opetussuunnitelmauudistuk-

seen liittyvissä kokemuksissa tuli esiin ilon aiheita, toimintakulttuuriin sekä val-

misteluun ja koulutukseen liittyviä asioita sekä haasteita. Opetussuunnitelmauu-

distusta pidettiin hyvänä. Opetussuunnitelman perusteet nähtiin hyvin laadittuina 

ja sen koettiin tuovan hyviä muutoksia tullessaan. Uusi opetussuunnitelman ko-

ettiin painottavan esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen tärkeyttä. Toista haastatel-

tavaa miellytti uuden opetussuunnitelman tuoma käytännön- ja elämänläheisyys.  

 

A: Kyllä se on ihan positiivinen, mutta ei se oo meille tuonut niin paljon 
uutta. Se on hyvin laadittu. Siinä voi toimia hyvin ... me ollaan painotettu 
sitä, että se on sitova, että täällä ei ihan mitä vain sooloilla. 

A: Mä itse tykkään tosta uudesta kyllä. Siinä on hyvin monipuolisesti otettu 
huomioon elämä, elämänmakuinen opetus tai semmonen.  

 B: Kyllä mä pidän, se tuo varmasti tullessaan hyviä juttuja. 

 

Opetussuunnitelma koettiin tuovan vähäisiä muutoksia esiopetukseen, joten so-

peutuminen uuteen opetussuunnitelmaan oli helppoa. Toimintakulttuurin muutok-

sen perusopetuksen puolella nähtiin olevan suuri.  Opetussuunnitelmauudistuk-

sen myötä oppikirja sidonnaisuuden koettiin vähenevän ja laaja-alaisen opiskelun 

projektityöskentelyineen lisääntyvän. Toinen haastateltavista epäili, ettei koulun 

puolella pystytä vastaamaan uuden opetussuunnitelman mukana tuomaan toi-

mintakulttuurin muutokseen. Hänen mukaansa uuden opetussuunnitelman si-

säistäminen olisi hidasta ja lisäksi vanhemmilta opettajilta vaadittaisiin asenne-

muutosta. Myös esi- ja alkuopetuksen yhteistyön opetussuunnitelman laadinnas-

sa nähtiin olevan vähäistä.  

 

A:...varhaiskasvatuksen puolella paljon tutumpi asia eikä niin paljon 
toimintakulttuurinmuutosta tarvita niin paljon mitä koulussa  tarvitaan 
...nähtyäni monia asioita epäilen että koulu ei pysty nopeesti vastaamaan 
tuohon. 

 

B: No mitä mä nyt oon siitä kuullu, niin se on aika paljon varmaan 
sellainen, että opettajatkaan ei enää niin paljon sitoutuisi niihin 
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oppikirjoihin. Opiskeltaisiin laajempia alueita. Mun mielestä se on hyvä, 
mä itse olen sitä mieltä, että tarvitaan sitä että ei olla niin sidoksissa siihen 
tiettyyn oppikirjaan vaan pystytään opiskella laajempia osa-alueita ja sitä 
kautta heivataan ne työkirjat ja tehdään erilaisia projekteja ja muita. 

 

Toinen haastateltavista koki, että esiopetuksessa työskentelevien opettajien val-

mistelu opetussuunnitelmauudistukseen on ollut hyvää. Työyhteisöissä ei kuiten-

kaan opetussuunnitelmauudistukseen liittyvistä asioista keskusteltu systemaatti-

sesti. 

 

A: ... on esiopettajia valmisteltu hyvin ja se on edelleenkin menossa itse 
asiassa vielä. 

 ...tosi paljon harjoiteltu teematyöskentelyä ja kokonaisopetusta … 

A:   Mulla on itsellä kokemusta eskariopettajana olemisesta monta vuotta, 
mutta ei niistä ehkä sillai systemaattisesti keskustella. 

 

Toinen vastaavasti kertoi, että opetussuunnitelmauudistukseen liittyvä koulutuk-

sen anti ja hyöty on ollut vähäistä. Työyhteisöä koskevat koulutukset ovat olleet 

hajanaisia. Kouluissa tehtävien ryhmätöiden annin hän koki jääneen irralliseksi ja 

vähäiseksi. Ohjausryhmään kuuluvien opettajien tietomäärä opetussuunnitelma-

uudistuksesta koettiin koulutuksen vuoksi paremmaksi. Opetussuunnitelma työ-

ryhmän jäsenten tehtävänä on ollut tiedon välitys kouluille. Siitä huolimatta koulu-

jen työyhteisöissä opetussuunnitelmauudistuksesta tiedettiin heikosti. Opetus-

suunnitelmaprosessin etenemisestä on tullut vähän tietoa kentälle. Tieto opetus-

suunnitelmasta ja siihen liittyvästä työskentelystä on ollut irrallista. Opetussuun-

nitelma työskentelyn etenemisestä ei ole annettu selkeää ohjeistusta. Opettajien 

asiantuntijuus koettiin tärkeäksi opetussuunnitelmien laadinnassa.  

 

B: No meillä on ollut sellaisia yhteisiä iltapäiviä missä on puhuttu tästä 
opsista ja meidän on pitänyt tehdä ryhmätöitä, mutta mulle on jäänyt ne 
hyvin irrallisiksi. En tiedä onko niistä ollut kenellekään mitään apua. ... Mä 
en niinku, on ihan sama mulle vaikkei niitä olisi ollutkaa, en mä oo niistä 
kauheasti oppinu. 

B: No meillä on niinku muutama opettaja siinä jossakin OPS jutus, ne käy 
koulutuksis ja niiden pitää sitten meille kertoa mitä ne on siellä oppinu. 
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B: ...mä luulen, että suurimmalla osalla meidän koulun opettajista on 
sellainen, että ei tiedä oikeen yhtään mitään. 

B: ...tietysti nuo työryhmät pitää pakosti olla. Opettajathan on niinku nehän 
ne parhaiten osaa tehdä. 

 

Toinen haastateltavista koki, että opettajien innostusta ja motivaatiota opetus-

suunnitelmatyöhön tulisi kehittää. Opetussuunnitelmatyölle tulisi järjestää keskit-

tymisaikaa ja -rauhaa omasta työstä. Opetussuunnitelmauudistus koettiin työyh-

teisöä työllistävänä. 

 

B: Mutta mietin, että nytkin hirveän vaikea oli saada ketään meidän kou-
lusta lähtemään. Uudet olis ollu kaikki innokkaita, kun niillä on niinku aja-
tuksia ja näin, mutta että se tulis että kaikki olisi innokkaina mukana, että 
se ei olisi, että yök mä en ainakaan rupea. Miten sen sais vähän niinku eri 
tavalla myytyä sen asian , että … 

 

H: Mitä luulet, kokeeko opettajat sen työllistävänä? 

 

B: Kyllä, ainakin ne jotka on meidän koulusta niitä aineita vääntämässä. 
Ja vähän niinkun sellaista pilkun viilaamistakin, kun on se 
valtakunnallinen, niin sitä pitää vielä muutella. 

B: Niin ja kyllähän se meitäkin työllistää, kun joku lähtee jonnekin ja 
ulkopuolista sijaista ei saa palkata. 

 

   

6.2.2 Kokemukset esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän työskentelystä 

  

Haastatteluissa nousi esiin esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän työskentelyyn 

liittyen asenteet, tehtävät, pettymykset ja ilon aiheet. Lapsen polun yhtenäisyys 

esiopetuksesta perusopetukseen pidettiin tärkeänä. Toinen haastateltavista oli 

kiinnostunut esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä. Toisen kiinnostus ja oma aktiivi-

suus opetussuunnitelmaprosessiin oli vähäistä. 

 

A: ...alunperinkin ollu tosi kiinnostunut niinkun esikoulun ja alkuopetuksen 
välisestä yhteistyöstä. 
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B: No mä en oo kokenu tätä sillai tärkeänä, en oo tehny täs juuri mitää. 

 

Niveltyöryhmän tehtävänä oli Lapsen polku -asiakirjan laatiminen opetusviraston 

ohjeistuksen mukaisesti. Lapsen polku -asiakirja sisältää ohjeistuksen esi- ja al-

kuopetuksen välisestä yhteistyöstä, jota kaikkien kaupungin esiopetusyksiköiden 

ja perusopetuksen alkuluokkia sisältävien koulujen tulee minimissään toteuttaa.  

Vanha Lapsen polku -asiakirja toimii pohjana uuden laadinnassa. Jokainen nivel-

työryhmän jäsen sai kertoa kokemuksensa esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä siir-

tymien osalta sekä vanhan Lapsen polku -asiakirjan toimivuudesta. Näiden koke-

musten pohjalta laadittiin uusi Lapsen polku -asiakirja. 

 

B:  ...niin meille vain annettiin ymmärtää että meidän tehtävä on saada 
joku tämmönen uus paperi, joka niinku on. Tavallaan sitä paperia päivite-
tään, joka on jo olemassa. 

    

Esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän työskentely ei vastannut odotuksia. Peda-

gogisen näkökulman puuttuminen keskusteluista sekä työskentelyn annin vähäi-

syys aiheutti pettymystä. Toinen tutkimukseen osallistuneista toi esiin miten ni-

veltyöryhmälle suunnattu tehtävänanto ja tieto ryhmän toiminnan tarkoituksesta 

oli puutteellista. Työskentelystä puuttui selkeä aikataulu ja välitavoitteet, myös-

kään muistiota ei kokoontumisissa laadittu. Nivelryhmän kokoontumisiin on voi-

nut osallistua mahdollisuuksien mukaan. Kokoontumiset olivat harvassa, eikä 

työskentelyä koettu tärkeäksi. Toinen haastateltavista kaipasi pedagogisten asi-

akirjojen aikaistamiseen liittyvää keskustelua enemmän. 

 

A:  Puhuttiin vain teknisistä asioista ainakin niissä missä mä oon ollut. 

A: Toistan mulla voi olla idealistisia ajatuksia. (Naurua) Mutta kyllä mä oon 
vähän pettynyt siihen että, kyl siinä kysytään jokaiselta ja mietitään miten 
on ennen tehty onko se ollu hyvä.   

A... itse toivoisin enemmän sitä pedagogista näkökulmaa. 

 

B: Paljon enemmän mä ainakin olisin tarvinnut informaatioita. On aika 
huono tieto, että mitä tää nyt on. Ois tietysti pitäny itse kauhean aktiivisesti. 
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En oo ollu hirvittävästi kiinnostunu. Olis pitäny tulla enemmän niinku sel-
laista käytännön tietoa niistä asioista jotta mitä pitää oikeasti.  

  

Lapsen polku -asiakirjaa pidettiin tärkeänä ja sen ohjeistusta hyvänä. Niveltyö-

ryhmä oli tyytyväinen aikaansaannokseensa. Asiakirjan tekeminen sujui vaivat-

tomasti. Toinen haastateltava toi esiin, miten esi- ja alkuopetuksen niveltyöryh-

mässä on ollut hyvä henki. Työskentely on ollut yksimielistä. Yhdessä on pohdittu 

esi- ja perusopetuksen välistä yhteistyötä. Omien ajatusten esiin tuominen ja ja-

kaminen on ollut mahdollista ja helppoa. Myös toisen yksikön arkeen tutustumi-

nen koettiin mielenkiintoiseksi. Lapsen polku -asiakirjaan lisätty vastuuhenkilön 

nimeäminen koettiin tärkeäksi ja toiminnan toteuttamisen selkeyttäjäksi. 

 

B: ...varmasti tää olis kauhean hyvä jos tää toteutuis. Mutta tää kyllä vaatii 
sitte vastuuhenkilöä, kuka on vastuussa missäkin vaiheessa, kuka ja mitä 
pitäis kenenkäkin suunnitella. .. mutta tärkeähän se olis, että lapsen polku 
olis sellainen yhtenäinen.  

...Nyt kun se nimetään täällä, että opettaja ottaa yhteyttä tai 
lastentarhanopettaja päiväkodista ottaa yhteyttä, niin sitten ei jää epäsel-
väksi kuka sen tekee. 

B: Kyseessä on pieni porukka, jossa kaikki uskalsi sanoa mielipiteensä. 
Aika hyvin yksimielisesti sitten tehtiin. 

B: Kyllä siellä on niitä ajatuksia kyselty, että minkälaista se pitäis olla se 
yhteistyö päiväkodin eskareitten kanssa, yleensä esikoulun kanssa. Sillai 
on ollu helppo niitä ajatuksia kertoa. ..että kyllä siellä on saanut ajatukset 
esille. 

B:  ...ehkä ne tulee ne samat asiat, että päiväkoti ei osaa ajatella minkälaista 
on koulun arki välttämättä ja koulu ei osaa ajatella minkälaista on 
päiväkodin arki. Sillälailla on ollu aika mielenkiintoista, niin on saanu 
sielläkin tietää minkälaista se on. Ja ainut niinku juuri mitä itsekin ajattelee 
niin kaikista tärkein asia on se, että kun meilläkin esim. jo maaliskuulla 
päätetään avustajat ykkösluokalle. Yhä edelleen se on niinku uudes opsis 
puhutaan tästä niveltyöryhmästä, niin yhä edelleen se on niinku vasta 
toukokuulla tulee ne kaikki pedagogiset asiakirjat kouluille, niin se on vasta 
myöhäistä sitten. 
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Esi- ja perusopetuksen välisten toimintaerojen ymmärtäminen koettiin kumman-

kin puolen haasteelliseksi. Toinen haastateltavista koki perusopetuksen sanele-

van esiopetukselle toiveensa. Toinen koki alkuopetuksen niveltyöryhmän ko-

koontumisten aikataulujen yhteensovittamisen ongelmallisena. 

 

B: aikataulut on aina, kun on monta ihmistä eri työpaikoilta. Sitten sieltä 
tulee se aika vaan, että koska sinne pitäis päästä. Mulla on ainakin ollu 
pari kertaa niin, että mulla on ollut täällä joku päällekkäinen juttu, jota ei oo 
pystyny millää siirtää, en mä oo sinne sitten päässy. 

  

  

Tutkimukseen osallistuneet kokivat esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän toimin-

nassa olevan kehitettävää. Toinen kaipasi mukaan pedagogista keskustelua. Toi-

sella toiveita oli enemmän.  Lapsen pedagogisten asiakirjojen siirtyminen esiope-

tuksesta perusopetukseen olisi aikaistettava, kokoontumisista tulisi laatia muistio 

sekä Lapsen polku -asiakirjaan liitettäisiin jatkossa uusia näkökulmia esi- ja alku-

opetuksen välisistä yhteistyömuodoista.  

  

 

6.2.3 Kokemukset esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä 

 

Esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmällä oli paljon kokemusta esi- ja alkuopetuksen 

yhteistyöstä. Haastatteluissa tuli esiin ilon aiheiden ja haasteiden lisäksi asentei-

siin ja toimintakulttuuriin liittyviä asioita. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja lap-

sen oppimispolun jatkumoa pidettiin tärkeänä sekä esiopetuksen että perusope-

tuksen puolella. Toinen haastateltavista koki innostuksen ja kiinnostuksen esi- ja 

alkuopetuksen yhteistyöhön olevan esiopetuksen puolella suurempaa. 

 

A: Mun mielestä varhaiskasvatuksen puolella on enemmän innostusta  
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Toinen haastateltavista toi esiin esiopetuksen asiantuntijuuden ja toimintakulttuu-

rin, jolla olisi paljon annettavaa alkuopetuksen puolelle. Hän myös koki esiope-

tuksen huomioivan lapsien taitotason yksilöllisemmin. Esi- ja alkuopetuksen toi-

mintatapojen ero vaikeutti yhteisen näkemyksen syntymistä. Yhteistyö koettiin 

sujuvaksi esiopetuksessa työskentelevien keskuudessa kun taas yksilökeskei-

nen työtapa oli arkea perusopetuksen puolella. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö 

vaatii käytännön luomista sekä toistensa toimintatapojen ymmärtämistä. Esi- ja 

alkuopetuksen opettajien yhteistyötä koettiin helpottavan työn ulkopuolella tutus-

tuminen. 

 

A: ...koulun opettajat hahmottavat yhteistyötä enemmän yksityiselämän 
kautta, että kun tutustuu toisiinsa pikkusen enemmän yksityiselämän 
puolella niin pystytään tekemään paremmin. Varhaiskasvatuksen puolella 
on totuttu, että sitä tehdään automaattisesti. Koulun puolella on totuttu niin 
yksilökeskeiseen työhön. Se on varmaan näissä toimintakulttuureissa niin 
suuri ero, että se ei ehkä löydy ihan helposti se yhteistyösävel. Pitää sa-
maistua miten ne hahmottaa sitä yhteistyötä. 

 

Esi- ja alkuopetuksen toimiminen samassa rakennuksessa koettiin mahdollista-

van laajemman yhteistyön. Parasta yhteistyötä koettiin olevan käytännöntoimin-

nan, joka mahdollistaa innostuneen ja luovan toiminnan. Esi- ja alkuopetuksen 

yhteisten toimintojen nähtiin edistävän molemminpuolista tietämystä ja tuntemus-

ta sekä oppilaiden että opettajien keskuudessa. Toinen haastateltavista koki Lap-

sen polku -asiankirjan ohjeistaman minimiyhteistyö toimivan hyvin. Toisen koke-

muksen mukaan pedagogisten asiakirjojen siirtyminen esiopetuksesta alkuope-

tukseen mahdollistaa lapsen yksilöllisen oppimispolun jatkumon. 

 

A: Niin tota siellä on mahdollisuuksia ehkä enemmän tuoda sitä semmoi-
sella ruohonjuuritason yhteistyöllä on mahdollisuus ...mutta nimenomaan 
kun se on fyysisesti samassa paikassa. Jos ne on kauempana toisistaan 
sitä ei edes tapahdu sitä yhteistyötä näin sanoisin. 

 

  

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön haasteeksi nähtiin näiden yksiköiden fyysisen 

sijainnin. Esi- ja alkuopetusyksiköiden fyysisen etäisyyden koettiin heikentävän 

yhteistyömahdollisuuksia, myös useammasta esiopetusyksiköstä tulevat lapset 
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koettiin hankaloittavan esi- ja alkuopetuksen välistä yhteistyötä. Toinen haasta-

teltavista koki myös kaupungin heikon taloudellisen tilanteen vaikeuttavan esi- ja 

alkuopetuksen yhteistyön edellytyksiä. Säästöjen koettiin rajaavan esi- ja alkuo-

petuksen yhteistyön Lapsen polku -asiakirjan määrittämään pakolliseen minimi-

yhteistyöhön. 

  

A: ... oppimispolun jatkumo. Minimi toimii hyvin. Mutta avoimeen keskus-
teluun ei ole mahdollisuutta ... varsinkin kun meillä olisi annettavaa tässä 
hetkessä. 

A: Kun säästetään nyt rahaa niin puretaan mahdollisuuksia yhteistyöhön. 
Puretaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ruohonjuuritasolla, mikä olisi 
tietysti kaikkein paras asia. Se ei tavallaan tapahdu niin, että se on mää-
rätty, tapahtuu se minimi, mutta silla, että se tapahtuis sillai innostuneesti 
ja luovasti, niin se pitäis tapahtua siellä ruohonjuuri tasolla...sellaista oike-
aa yhteistyötä. Se ei tässä taloudellisessa tilanteessa tuu, koska kaikki 
ajattelee vain miten me pärjättäis. Kaupungin taholta ei tuu siihen edelly-
tyksiä. 

 

B: Kyllähän sitä yhteistyötä vois tehdä paljonkin niinku, mutta kun osas on 
se fyysinen etäisyys, harvemmin on enää koulun yhteydes, monesta päi-
väkodista saattaa tulla lapsia.. 
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7 TULOSTEN KOONTI 

 

 

Tutkimuksemme tehtävänä oli tutkia ja tehdä näkyväksi erään kaupungin ohjaus-

ryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän ajatukset ja kokemukset pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksesta 2016, paikallisesta opetussuun-

nitelmatyöskentelystä sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä ja lapsen oppimis-

polun jatkumosta esiopetuksesta perusopetukseen. Tässä pääluvussa peilaam-

me ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän jäsenten kokemuk-

sista saatuja tuloksia yhteenviedysti teoreettiseen viitekehykseen.  

Tutkimuksemme tuloksien mukaan perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus 

2016 koettiin käytännönläheisenä ja hyvänä asiana. Sen nähtiin korostavan esi- 

ja alkuopetuksen jatkumoa. Muutoksen tarvetta nähtiin olevan erityisesti perus-

opetuksen toimintakulttuuriin liittyvissä asioissa. Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteiden 2014 mukaan toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys 

perusopetuksen yhtenäisyyden toteutumiseen. Sillä tarkoitetaan yhteisön histo-

riallisesti ja kulttuurisesti muotoutunutta tapaa toimia. Toimintakulttuuri on kehitet-

tävissä ja muutettavissa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 

24.)  Toimintakulttuuriin kuuluvat koulujen arkiset käytänteet, arvot, päämäärät ja 

uskomukset (Vitikka 2009, 26, 92). Karikosken (2008) tutkimuksen mukaan 

lapsen kasvuympäristö muuttui esiopetuksesta alkuopetukseen siirryttäessä. 

Lapsikeskeinen sekä sosiaalinen leikki- ja oppimisympäristö muuttuivat opettaja-

johtoiseen ja yksin työskentelyyn painottuvaan tavoitteelliseen oppimis-

ympäristöön.  Lapsen aseman muuttumisen suuruus todettiin riippuvan esiope-

tusyksikön ja koulun kasvuympäristön toimintakulttuurin välisestä erilaisuudesta. 

(Karikoski 2008, 98, 144.)  Pyhällön ja Soinin (2007) mukaan opetussuunnitel-

man avulla voidaan sitouttaa opettajia kehittämään ja rakentamaan koulun 

toimintakulttuuria aiempaa yhtenäisemmäksi. Tämä edellyttää opetussuunnitel-

matyön tietoista hahmottamista oppimisprosessina. ( Pyhältö & Soini 2007, 164.)  
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Kivioja (2014) toteaa tutkimuksessaan, että opettajan työn todellisuus on 

opetussuunnitelman kautta kiinteästi yhteydessä kulttuuriseen ja sosiaaliseen 

kontekstiin. Uudistuvilla opetussuunnitelmilla pyritään ohjaamaan kouluun hei-

jastuvia muutoksia, jotka aiheuttavat opettajalle jatkuvia muutoksen paineita. 

(Kivioja 2014, 28–29.) Samansuuntainen näkemys oli nähtävissä myös Rokan 

(2011) tutkimuksessa, jonka mukaan opetussuunnitelma elää yhteiskunnan ja 

paikallisyhteisön muutospaineiden mukaan (Rokka 2011, 42). Vitikan (2010) mu-

kaan opetussuunnitelman pedagoginen tehtävä perustuu oppimista ja opetusta 

koskevan ymmärryksen muuttumiseen ja ajanmukaisuuden vaatimukseen 

(Vitikka 2010, 25). Holappa (2007) puolestaan toteaa, että opetussuunnitelma-

työllä voidaan ylläpitää ajantasaisen koulun ja opettajuuden ihannetta (Holappa 

2007, 331). Tutkimuksemme tuloksissa ilmeni, että ohjausryhmään sekä esi- ja 

alkuopetuksen niveltyöryhmään kuuluvien keskuudessa oli huoli, miten ope-

tussuunnitelman 2016 saadaan juurrutettua jokaiselle koululle. Heinosen (2005) 

tutkimustulokset vahvistivat käsitystä, jonka mukaan opetussuunnitelmauudistus 

ei sinällään muuta koulua vaan se pitää myös juurruttaa opettajien keskuuteen 

(Heinonen 2005, 248). Kartovaara (2007) näkee, että opetussuunnitelmauudis-

tuksen kriittisin vaihe on suunnitelman käyttöönotto ja sen toteuttaminen käy-

tännössä. Hänen mukaansa on tärkeää korostaa opetussuunnitelmatyön proses-

simaisuutta, joka pitää sisällään opetussuunnitelman jatkuvan kehittämisen. 

(Kartovaara 2007, 37.) Näiden näkemysten valossa tutkimuksessamme olleiden 

opettajien huolta opetussuunnitelman juurruttamisesta kouluille ei voida pitää 

turhana. Kuten Poikonen (2003) tutkimuksessaan toteaa, muutoksen aikaan-

saaminen on hidas prosessi, joka onnistuakseen vaatii työyhteisöltä jatkuvaa yh-

teistä keskustelua ja arviointia opetussuunnitelman toteutumisesta (Poikonen 

2003, 114).  

Tutkimuksessamme tuli esiin, miten opetussuunnitelmauudistukseen liittyvistä 

asioista keskustelu vaihteli hyvin suuresti. Toisissa yksiköissä keskustelua käytiin 

systemaattisesti ja innostus opetussuunnitelmauudistukseen koettiin suureksi. 

Vastaavasti joissain yksiköissä kiinnostus ja tieto opetussuunnitelmauudistuk-

seen liittyvistä asioista oli hyvin heikkoa. Siitä huolimatta opettajien asiantuntijuus 

koettiin tärkeäksi opetussuunnitelmatyössä. Pyhällön ja Soinin (2007) mukaan 

opetussuunnitelmaprosessin ja yhteistyöskentelyn onnistuminen vaikuttaa 
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siihen, miten opettajat sitoutuvat opetussuunnitelmaan. He näkevät tärkeänä 

opettajien yhteisen työskentelyn opetussuunnitelmien laatimisessa. Näissä pro-

sesseissa voidaan kehittää koulun toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja kou-

lun käytäntöjä yhteisten näkemysten mukaisiksi. (Pyhältö & Soini 2007, 151–

152.) Holappa (2007) toteaa, että opetussuunnitelma voi jäädä työelämässä 

vieraaksi, mutta toisaalta se voi myös olla innostuksen synnyttäjä (Holappa 2007, 

331). 

Tutkimuksessamme oli nähtävillä, miten opetussuunnitelmauudistuksen eteen-

päin vieminen ja siihen liittyvän koulutuksen anti koettiin hyvin eri tavoin.  Moti-

voitumisen ohella tämän nähtiin olevan kiinteässä yhteydessä johtajuuteen mutta 

myös siihen, onko kyseisessä yksikössä ohjausryhmään kuuluvaa opettajaa, joka 

jakaa tieto-taitonsa oman työyhteisönsä hyväksi. Pyhällön ja Soinin (2007) mu-

kaan rehtoreilla, mutta myös muilla yhteisössä toimivilla on vastuu siitä, ettei ope-

tussuunnitelmauudistuksen tuomia muutoksia koeta liian kuormittavina. Liiallinen 

kuormittavuus voi johtaa muutoksen torjuntaan tai ongelman mittasuhteiden 

paisumiseen. ( Pyhältö & Soini 2007, 165.)  Holappa (2007) kuvaa tutkimukses-

saan Oulun ja Raahen opetussuunnitelmaprosesseja. Molempien kaupunkien 

ohjausryhmissä päädyttiin malliin, jossa etsittiin tapoja osallistaa opettajat ja reh-

torit opetussuunnitelmaprosessiin. Tutkimuskaupungeissa opetussuunnitelmaa 

pyrittiin tarjoamaan kohtuullisina palasina. Työn organisoiminen niin, että se koh-

taa koko henkilöstön koettiin vaikeaksi. Suuressa osassa kouluja opettajat osoit-

tivat kiinnostustaan opetussuunnitelmatyöhön ja koulutustilaisuuksiin osallistut-

tiin aktiivisesti. Joissakin kouluissa opettajat eivät tuntuneet löytävän aikaa ope-

tussuunnitelmatyölle. Syyksi nähtiin se, että rehtori oli organisoinut opetussuun-

nitelmatyön liian pienelle ryhmälle. (Holappa 2007, 169–170.) 

Tutkimuksessamme opetussuunnitelmatyöskentely koettiin työyhteisöä kuormit-

tavana. Suurena haasteena koettiin olevan opetussuunnitelmatyölle löytyvän 

ajan ja keskittymisrauhan löytyminen sekä motivointiin liittyvät asiat. Ops-työka-

luun liittyvät tekniset ongelmat aiheuttivat ylimääräistä kuormittavuutta ja siihen 

liittyvien ongelmien koettiin olevan hidastamassa paikallisen opetussuunnitelman 

laadintaa. Myös Kartovaaran (2007) tekemän edellistä opetussuunnitelmauudis-

tusta koskevan kyselyn mukaan opettajat kokivat opetussuunnitelmatyön ylimää-

räiseksi työksi. He kokivat, että opetussuunnitelmatyöhön oli vaikea motivoitua ja 
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sitoutua erityisesti aikapulasta ja koulutuksen ja tiedottamisen puutteesta 

johtuen. (Kartovaara 2007, 28.) Pyhällön ja Soinin (2007) mukaan opetussuunni-

telmatyötä on tärkeä pyrkiä toteuttamaan niin, ettei siitä koidu lisärasitusta, vaan 

se koetaan mielekkääksi mahdollisuudeksi ymmärtää ja kyseenalaistaa uudel-

leen omaa työtä ja sen arviointia. He ehdottavat, että opetussuunnitelmatyötä lä-

hestyttäisiin ensisijaisesti koulun perustehtävän suunnassa kuten koulun 

toimintakulttuurin kehittämisenä. Tulokset näkyisivät suoraan opettajien arjessa 

ja täten voitaisiin ehkäistä opettajien turhautumista ja työuupumusta. (Pyhältö & 

Soini 2007, 181, 183.)  

Cantellin (2013) mukaan opetussuunnitelman perusteiden 2014 valmistelu-

prosessiin sisältyi ensimmäistä kertaa palautteen keräämistä ja mahdollisuus 

tekstiluonnosten kommentointiin avoimesti kaikilta halukkailta (Cantell 2013, 

195). Myös tutkimuksessamme tuli ilmi, että oppilailla ja heidän vanhemmillaan 

on ollut mahdollisuus osallistua opetussuunnitelmatyöhön. Pyhällön ja Soinin 

(2007) näkemyksen mukaan kouluille olisi annettava lisää aikaa harjoitella 

yhdessä kehiteltyä toiminnan suunnitelmaa, opetussuunnitelman laatimista, kou-

lun ja kodin välillä. Tämä mahdollistaisi sen, että Suomen koululaitos voisi todella 

toteuttaa voimassa olevaa perusopetuslakia. (Pyhältö & Soini 2007, 185.) 

Tutkimuksessamme kävi ilmi, että ohjaustyöryhmän ja esi- ja alkuopetuksen 

niveltyöryhmän opetussuunnitelmatyöskentely poikkesivat suuresti toisistaan 

paikallisen opetussuunnitelman laadinnassa. Ohjausryhmän vastuu ja tehtävä-

kenttä koettiin hyvin suureksi sekä pitkälle aikavälille sijoittuvaksi kun vastaavasti 

esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän toiminta oli hetkellistä ja pienen tehtävän 

käsittävä. Siitä huolimatta ohjausryhmän jäsenten innostuneisuus ja sitoutunei-

suus opetussuunnitelmatyöskentelyyn sekä vastuunotto opetussuunnitelma-

työskentelyyn liittyvistä asioista oli suurta. Ohjausryhmän jäsenet kokivat ope-

tussuunnitelmatyöskentelyn toimivammaksi anniksi nimenomaan yhteistyön, 

joka kantoi koko työskentelyn ajan. Holapan tutkimuksen (2007) mukaan edel-

linen opetussuunnitelmauudistus oli vahvistanut opetussuunnitelman asemaa 

erityisesti prosessiin osallistuneiden henkilöiden keskuudessa. Holappa toteaa 

opetussuunnitelmatyön edellyttävän yhteistyötä, mutta samalla myös ruokkivan 

sitä. Yhteistyö luo pohjaa toimintakulttuurille, jossa opetussuunnitelman merkitys 

koulutyötä ohjaavana välineenä on oleellinen. Tutkimuksesta ilmeni myös, että 
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suurin osa opettajista oli opetussuunnitelmatyöstä kiinnostuneita ja kouluttautu-

mistilaisuuksiin osallistuttiin innokkaasti. Osallistuminen koettiin opettajuuden 

kunnioittamiseen liittyvänä asiana. (Holappa 2007, 169, 316.) Tutkimuksessam-

me ilmeni, että ohjausryhmällä oli vastuunaan saada jokainen koulu opetussuun-

nitelmatyöhön mukaan. Ohjausryhmä joutui vahvasti perustelemaan opetus-

suunnitelmauudistuksia kouluille ja tekemään töitä sen eteen, että opetussuunni-

telmatyö eteni tasaveroisesti koulujen kesken. Myös Holappa (2007) on todennut 

tutkimuksessaan, että työn organisoiminen koko henkilöstöä kattavaksi oli vai-

keaa (Holappa 2007, 169). 

Esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmässä olevien kokemuksissa innostuneisuus ja 

sitoutuneisuus opetussuunnitelmatyöskentelyyn näyttäytyi tutkimuksessamme 

vähäisenä. Erityisesti esi- ja perusopetuksen välisten toimintaerojen ymmärtämi-

nen koettiin sekä esi- että perusopetuksessa toimivien opettajien keskuudessa 

haasteellisena. Esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän jäsenet kokivat hyvin eri 

tavoin sen, miten he ovat tulleet kuulluiksi yhteisissä opetussuunnitelman laadin-

taan liittyvissä harvoissa palavereissa. Haringin (2003) tutkimuksen mukaan esi- 

ja alkuopettajien pedagogisessa ajattelussa on eroavaisuuksia, jotka voivat 

hidastaa pedagogisen yhteistyön toteutumisen. Tämä nähtiin selitykseksi sille, 

että opetussuunnitelman laadintatyön aikana käytävä keskustelu koettiin jäävän 

tyhjäksi sanahelinäksi. (Haring 2003, 225–226.) Esi- ja alkuopetuksen niveltyö-

ryhmä koki työskentelyn annin vähäisyyden pettymyksenä. Tästä huolimatta esi- 

ja alkuopetuksen niveltyöryhmä oli tyytyväinen laatimaansa Lapsen polku –asia-

kirjaan. Sitä pidettiin tärkeänä ja sen ohjeistusta hyvänä. Asiakirjan tekeminen 

sujui vaivattomasti. Lapsen polku-asiakirjaan lisätty vastuuhenkilön nimeäminen 

koettiin tärkeäksi ja toiminnan toteuttamisen selkeyttäjäksi. 

Tuloksissa oli nähtävissä, että esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän työsken-

telyyn kaivattiin enemmän pedagogista keskustelua ja uusien näkökulmien tuo-

mista esi- ja alkuopetuksen väliseen yhteistyöhön. Karila, Lipponen ja Pyhältö 

(2013) toteavat, että lastentarhanopettajien ja luokanopettajien välistä yhteistyötä 

kehittämällä voidaan edesauttaa lapsen oppimista koskevan tiedon siirtyminen 

esiopetuksesta kouluun (Karila, Lipponen & Pyhältö 2013, 54). Hyvin toimiva yh-

teistyö lisää tietoisuutta esi- ja perusopetuksen toiminnan painopisteistä ja 
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erityispiirteistä. Tämä ymmärrys auttaa hyödyntämään opettajien erilaista asian-

tuntijuutta yhteisöllisen ja ehyen kasvun rakentamisessa läpi lapsen ja nuoren 

oppimispolun. (Soini, Pyhältö & Pietarinen 2013, 12.) Seuraavan opetussuunni-

telmauudistuksen yhteyteen jäi myös toiveeksi, että niveltyöryhmälle annettaisiin 

jatkossa selkeämpi ohjeistus työskentelyn tarkoituksesta. Kehitettäväksi kohteik-

si koettiin myös se, että lapsen pedagogiset asiakirjat siirtyisivät aikaisemmin esi-

opetuksesta perusopetukseen sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän ko-

koontumisista laadittava muistio. 

Tutkimassamme kaupungissa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien laa-

dinta kulki paikallistason opetussuunnitelman laadinnassa rinta rinnan. Poikosen 

(2003) tutkimuksen mukaan yhteisen opetussuunnitelman laadintaprosessin 

myötä kynnys yhteistyöhön päivähoidon ja perusopetuksen välillä madaltui ja yh-

teinen kieli löytyi vähitellen. Tämä lisäsi tutkimuksen mukaan toisen arvostamista, 

yhteisvastuullisuutta ja tukemista. Laadintaprosessi vaatii paljon, mutta samalla 

se mahdollisti ammatillisen kehittymisen ja yhdessä oppimisen. (Poikonen 2003, 

113–117.) Tutkimuksemme tuloksista on nähtävissä, että esi- ja alkuopetuksen 

välinen yhteistyö oli hyvää esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmässä ja erityisen 

hyvää ohjausryhmässä. Esi- ja perusopetuksessa työskentelevien opettajien yh-

teistyö auttoi tekemään toistensa toimintaa tutummaksi ja huomioimaan toistensa 

näkökantoja. Haringin (2003) tutkimuksen mukaan lastentarhanopettajat ja luo-

kanopettajat eivät tunne toistensa työkuvaa eivätkä opetuksen toteutuksen läh-

tökohtia riittävän hyvin, että voisivat hyödyntää toistensa asiantuntijuutta lapsen 

parhaaksi (Soini, Pyhältö & Pietarinen 2013, 12).  

Opetushallituksen tarjoamaa ulkopuolisen kouluttajan antamaa koulutusta oli tar-

jolla ohjaustyöryhmän jäsenille jo ennen varsinaista opetussuunnitelmatyön alka-

mista. Tutkimustuloksissamme käy ilmi, että mielipiteet neljän kerran koulutuksen 

määrän riittävyydestä vaihtelivat. Sen sijaan yhtä mieltä oltiin siinä, että ulkopuo-

lisen kouluttajan merkitys uusien näkökulmien antajana ja motivoijana koettiin eh-

dottoman tärkeänä. Myös kokemukset opetussuunnitelmatyön haasteellisuudes-

ta oman työn ohessa sekä ajan puute koettiin yhteisesti. Pyhältö ja Soini (2007) 

toteavat, että kiire on usein juurtunut erittäin syvälle koulun toimintakulttuuriin ja 

samalla sillä selitetään sitä, ettei opetussuunnitelmatyössä jää kyseenalaistami-

selle ja pohdinnoille aikaa. Kiireisessä arjessa ajan ja tilan löytäminen yhteisille 
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pohdinnoille vaatii erityistä tahtoa ja määrätietoisuutta. (Pyhältö & Soini 2007, 

161–162.) Ohjausryhmän työskentelyssä oli edustus kaikilta eri koulutusasteilta. 

Ohjausryhmä teki myös tiivistä yhteistyötä ruotsinkielisten kanssa. Tutkimuksem-

me kuitenkin osoitti, ettei yhteistyö ruotsinkielisten kanssa toiminut toivotulla ta-

valla. 

Tutkimuksessamme ilmeni, että esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja lapsen oppi-

mispolun jatkumoa pidettiin tärkeänä sekä ohjausryhmän että esi- ja alkuopetuk-

sen niveltyöryhmän jäsenten keskuudessa. Hujalan, Karikosken ja Turusen 

(2010) mukaan jatkumo esiopetuksesta perusopetukseen olisi rakennettava tie-

toisesti, jotta lapsella olisi mahdollisuus pehmeään ja joustavaan koulunaloitta-

miseen. He näkevät, että opetussuunnitelmat ovat yksi tapa rakentaa tätä jatku-

moa ja kokonaisuutta. Esi- ja alkuopetuksen välinen luonnollinen pedagoginen 

keskustelu on heidän mukaansa vähäistä. Pedagoginen keskustelu luo kuitenkin 

perustan lapsen luonnollisen kasvun, kehityksen ja oppimisen jatkumolle lapsen 

siirtyessä esiopetuksen toimintakulttuurista perusopetuksen toimintakulttuuriin. 

(Hujala, Karikoski & Turunen 2010, 12.)  Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa 2014 on kirjattuna, että alkuopetuksen tulee huomioida valmiudet, 

mitkä oppilas on saavuttanut jo ennen kouluun tuloaan. Lapsen siirtyminen esi-

opetuksesta perusopetukseen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä esi- ja 

alkuopetuksen henkilöstön kesken. Siinä tarvitaan oppimisympäristöjen, toimin-

tatapojen ja ohjaavien asiakirjojen molemminpuolista tuntemista. (Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet 2014, 100.) Esi- ja alkuopetuksen niveltyö-

ryhmän tehtävänä olleella Lapsen polku -asiakirjalla turvataan jokaisen lapsen 

luonteva siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen. Lapsen polku –asiakirjalla 

turvataan tiedon ja kokemusten jakaminen sekä mahdollistetaan esi- ja 

alkuopetuksen yhteinen pedagogiikka. Asiakirjan sisältö koettiin sekä ohjaus-

ryhmässä että esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmässä olevan liian suppea. 

Kaikesta huolimatta sen koettiin sisältävän hyviä käytänteitä. 

Esi- ja perusopetuksen yhteistyön määrän nähtiin vaihtelevan toimipaikasta riip-

puen. Tutkimuksessamme ilmeni, että ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen 

niveltyöryhmän jäsenten kokemukset esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön 

onnistumiselle olivat kiinteästi yhteydessä esi- ja alkuopetuksen fyysiseen 
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yhteyteen. Siihen, että ollaan oikeasti läsnä. Fyysisen yhteyden koettiin mahdol-

listavan esi- ja alkuopetuksen saumattoman yhteistyön. Esi- ja alkuopetuksen yh-

teisten toimintojen nähtiin edistävän molemminpuolista tietämystä ja tuntemusta 

sekä oppilaiden että opettajien keskuudessa. Tulokset ovat yhteneviä Poikosen 

(2003) tutkimukseen, jonka mukaan päiväkodin ja koulun tilojen fyysisellä 

yhteydellä mahdollistettiin varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen saumaton liitty-

minen toisiinsa muodostaen lapsen kehityksen kannalta eheän jatkumon (Poiko-

nen 2003,12). Leppälän (2007) tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan koulun 

esiopetuksessa olleilla lapsilla nähtiin olevan sosiaalisia paineita vähemmän, 

koska koulun oppimisympäristö oli tullut jo esiopetusvuoden aikana tutuksi.  

Tämä nähtiin koulunaloitusta helpottavana seikkana. (Leppälä 2007, 110.) Harin-

gin (2003) tutkimus antoi viitteitä avoimen oppimisympäristön sopivuudesta esi- 

ja alkuopetuksen oppimisympäristöksi, jossa lapsi voisi omien kykyjensä 

mukaisesti edetä omaa oppimispolkuaan pitkin. Tämä edellyttää lasten fyysisten 

oppimisympäristöjen läheisyyttä, esi- ja alkuopettajien keskinäistä yhteistyötä 

sekä yhteistä kieltä ja käsitteistöä. (Haring 2003, 226–227.) Vastaavasti esi- ja 

perusopetuksen fyysisen etäisyyden nähtiin heikentävän yhteistyömahdollisuuk-

sia ja estävän luomasta sellaisia rakenteita, jotka mahdollistaisivat laajemman 

kuin Lapsen polku -asiakirjaan kirjatun minimiyhteistyön. Useammasta esiope-

tusyksiköstä tulevat lapset sekä kaupungin heikon taloudellisen tilanteen koettiin 

myös hankaloittavan esi- ja alkuopetuksen välistä yhteistyötä. 
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8 POHDINTA 

 

 

Tutkimusprosessimme alkoi keväällä 2015 ja kesti reilun vuoden. Tutkimuksen 

tekeminen oli pitkä ja tiivis mutta varsin mielenkiintoinen ja antoisa prosessi, joka 

eli matkan varrella. Lopullisen muotonsa tutkimuksemme sai aineiston ja teorian 

vuoropuhelun myötä. Tässä viimeisessä pääluvussa pohdimme tutkimustuloksi-

amme, tuomme esiin tutkimuksen aikana nousevia ajatuksiamme, pohdimme 

tutkimuksemme aiheeseen liittyviä jatkotutkimusmahdollisuuksia sekä arvioimme 

tutkimusprosessiamme kokonaisuutena. Tällä tutkimuksella haimme tietoa pai-

kallisen opetussuunnitelmatyön ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen nivel-

työryhmien jäsenten kokemuksista perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuk-

sesta 2016, paikallisesta opetussuunnitelmatyöskentelystä sekä esi- ja alkuope-

tuksen yhteistyöstä ja lapsen oppimispolun jatkumosta esiopetuksesta perusope-

tukseen. Tapaustutkimuksemme tehtiin fenomenologis-hermeneuttisella tutki-

musotteella avointa haastattelua käyttäen.  

 

 

8.1 Tutkimustulosten pohdintaa 

 

Ensimmäiseen tutkimustehtäväämme saimme hyvin yhdensuuntaisia näkemyk-

siä siitä, miten ohjausryhmän sekä esi- alkuopetuksen työryhmän jäsenet kokivat 

perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen 2016. Uusi peruskoulun opetus-

suunnitelma koettiin tervetulleena, käytännönläheisenä sekä esi- ja alkuopetuk-

sen jatkumoa korostavana. Sen koettiin tuovan suuria muutoksia perusopetuksen 

toimintakulttuuriin. Oppikirjakeskeisyydestä siirtyminen kohti ilmiölähtöistä oppi-
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mista aiheutti myös työryhmien jäsenten keskuudessa huolta, miten opetussuun-

nitelman 2016 toiminta-ajatus saadaan juurrutettua jokaiselle koululle. Huoli on 

ymmärrettävä, sillä uusien toimintatapojen sisäistäminen ja omaksuminen eivät 

käy käden käänteessä.  

Opetussuunnitelmauudistusten yhteydessä opettajia voidaan sitouttaa pohti-

maan oman työnsä ja koulunsa toiminnan perusteita. Mielestämme koulun toi-

mintakulttuurin muutoksella, jossa koulun toiminnan painopiste siirtyy opettami-

sesta oppimiseen, on hyvät mahdollisuudet onnistua opetussuunnitelmauudis-

tuksen myötä. Se kuitenkin vaatii onnistuakseen koulussa toimijoiden yhteistä 

pyrkimystä koulun toimintakulttuurin kehittämiseen ja mielekkäiden oppimisym-

päristöjen luomiseen pedagogisten keskustelujen kautta. Kouluyhteisöissä käy-

tävien pedagogisten keskustelujen onnistumisen takeena näemme hyvän peda-

gogisen johtajuuden. Uskomme, että jo pienillä toimintatapojen muutoksilla voi-

daan saada isoja vaikutuksia aikaan. Näkyvät tulokset kannustavat vähitellen uu-

denlaiseen toimintakulttuurin muutokseen ja yhteistoiminnalliseen tekemiseen. 

Ihmislähtöinen arvoperusta ja oppimisen ilon esiin nostaminen ovat uuden ope-

tussuunnitelman lähtökohtia, joihin jokaisen opettajan tulisi myös sitoutua.  

Kiinnostus ja innostus opetussuunnitelmauudistukseen sekä siitä käytävään 

keskusteluun oli hyvin vaihtelevaa eri kouluilla sekä esiopetusta antavissa yksi-

köissä. On ymmärrettävää, että jokainen opetustyötä tekevä kokee opetussuun-

nitelman eri tavoin. Opetussuunnitelmatyö nähdään useasti pelkästään opetus-

suunnitelmatyönä eikä koulun kehittämisen välineenä, jonka se ehdottomasti 

tulisi olla. Perusopetuksen opetussuunnitelma on opettajan työtä ohjaava ja vel-

voittava asiakirja, joten olisi suotavaa, että jokainen opettaja olisi kiinnostunut si-

säistämään uuden opetussuunnitelman sisällön oman ammattitaitonsa ja opet-

tajuutensa kehittäjänä sekä oppilaiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. 

Koemme huolta siitä, että oppilaat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa valta-

kunnallisesti mutta myös saman kunnan tai kaupungin sisällä uuden opetus-

suunnitelman mukaisten tavoitteiden, sisällön ja arvioinnin toteutuksen osalta. O-

sassa kouluissa toteutetaan jo uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta 

ilmiöineen kun vastaavasti osassa kouluissa opettajilla ei ole tietoa, mistä 

ilmiölähtöisessä opetuksessa on oikeastaan kyse. Näimme kuitenkin positiivise-
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na, että opettajien asiantuntijuus koettiin tärkeäksi opetussuunnitelman laadin-

nassa. Kun opettajat voivat itse osallistua opetussuunnitelman tekemiseen ja sen 

sisältöön, voisi kuvitella, että opettajat kokisivat opetussuunnitelman tärkeäksi 

oman työn ohjaajaksi. 

Pohdimme miten on edes mahdollista, että suomalaisista opettajankoulutus-

laitoksista on vuosien varrella valmistunut opettajia, joille oppikirjat opetussuunni-

telman sijaan toimivat oman työn välineenä ja oppisisältöjen määrittelijöinä. Ope-

tussuunnitelmat ovat liian monessa paikassa unohtuneet opettajanhuoneen kirja-

hyllyyn, jossa ne keräävät pölyä vuosien ajan. Toivon mukaan opetussuunnitel-

mauudistus tulee muuttamaan suuntaa ja opettaminen muuttuu oppimisen iloksi 

nimenomaan opetussuunnitelman ohjaamina. Näin saisimme kirjahyllyn täytteen 

ja pölynkerääjän opettajan jokapäiväiseksi työkaluksi ja koulun jatkuvan toimin-

nan kehittäjäksi. 

Tutkimuksessamme tuli esiin, että opetussuunnitelmauudistus ja -työskentely ko-

ettiin koko työyhteisöä kuormittavana prosessina. Opettajat kokevat ristiriita o-

man työn kehittämisen sekä ajan ja voimavarojen käytön suhteen. Opetussuun-

nitelmatyölle tulisikin varata riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia luoda tilaisuuksia, 

jossa opettajilla on oikeasti rauhassa aikaa pohtia, jäsentää ja arvioida omaa työ-

tään ja ammatillisuuttaan. Työyhteisöjen ryhmätyönohjaukset, sijaisten palkkaus 

koulutuksiin osallistumisten tai opetussuunnitelmatyölle omistautumisen turvaa-

miseksi voisivat olla keinoja, joilla opettajien työssä jaksamista ja uudistushenki-

syyttä voitaisiin turvata. Tutkimustuloksissamme tuli myös esiin ops-työkaluun liit-

tyvät tekniikkamurheet, jotka hidastivat paikallisen opetussuunnitelman edisty-

mistä. Uskoisimme, että valtakunnallisella tasolla tullaan arvioimaan ops-työka-

lun hyödyllisyys ja tätä kautta pystytään seuraavan opetussuunnitelmauudistuk-

sen yhteydessä kehittämään paremmin toimiva ops-työkalu, joka edistää ja tur-

vaa paikallistasolla tapahtuvan opetussuunnitelmatyöskentelyn etenemisen.  

Toinen tutkimuskysymys antoi meille tietoa siitä, millaisia kokemuksia ohjausryh-

män sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän jäsenillä oli paikallistason ope-

tussuunnitelman laadintatyöstä. Koska työryhmien tehtävät olivat luonteeltaan 

hyvin erilaisia, oli luonnollista, että myös kokemukset poikkesivat suuresti toisis-

taan. Tutkimustuloksissamme ilmeni, että mitä suurempi vastuu paikallistason 

opetussuunnitelman laadinnassa oli, sitä suurempana kiinnostus näyttäytyi.  
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Koimme, että opetussuunnitelman perusteisiin syvällisesti paneutuminen kasvatti 

intoa opetussuunnitelmauudistusta kohtaan. Lisäksi oli nähtävissä, että alkuajan 

pelot ja epävarmuudet kaikkosivat ja ajatukset siirtyivät opetussuunnitelman 

sisäistämiseen sekä sen juurruttamiseen koulujen toimintakulttuuriin. Hienoa oli 

myös huomata, että uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset nähtiin välttä-

mättöminä eikä vanhan perään haikailtu. Oppilaan näkökulma ja oppimisen ilo 

olivat vahvasti läsnä ja opettajien katse oli suunnattuna tulevaisuuteen.  

Esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuurien erot toivat haasteita opetussuunnitelma-

työskentelyyn. Tutkimustuloksemme osoittivat, että esi- ja perusopetuksen ope-

tussuunnitelmien laatiminen rinta rinnan sekä esi- ja alkuopettajien välinen yh-

teistyö lisäsivät toistensa työn toiminnan huomioimista ja auttoivat ymmärtämään 

näkökulmien eroavaisuuksia. Näemmekin, että esi- ja perusopetuksen välinen 

opetussuunnitelmatyöskentely edistää yhteistä oppimisnäkemystä, pedagogiik-

kaa, sisältöalueiden integrointia sekä toiminnallista jatkuvuutta. Mielestämme esi- 

ja alkuopetuksen välistä toiminnallista vuorovaikutusta tulee tulevaisuudessa 

suunnitelmallisesti jatkaa ja tehostaa. Vain näin voimme taata lapsen eheän 

oppimispolun jatkumisen lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen sekä 

edistää arviointiryhmän (2010, 198) peräänkuuluttamaa esi- ja perusopetuksen 

entistä tiiviimpää integrointia. Näemme suurimmiksi esteiksi esi- ja alkuopetuk-

sen väliselle yhteistyölle ajanpuutteen sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-

sen opettajien työn ammatilliset, kulttuurilliset ja hallinnolliset erot. Nämä esteet 

voidaan mielestämme rikkoa yhteisellä arvokeskustelulla ja molemminpuolisella 

tahdolla rakentaa yhteistä lapsen oppimispolun saumatonta jatkumoa. 

Esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmäläisten kokemukset Lapsen polku -asiakirjan 

laadintatyöstä vaihtelivat jonkin verran. Näimme, että esi- ja alkuopetuksen toi-

mintakulttuureista kumpuavat erot olivat yhtenä selittävänä tekijänä kokemusten 

erilaisuuteen. Oli kuitenkin merkillepantavaa, että Lapsen polku -asiakirja koettiin 

yhteisesti tärkeänä ja hyvin laadittuna ohjeistuksena lapsen oppimispolun jatku-

mon turvaamiseksi esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä. Mielestämme 

eri vaiheisiin liittyvän vastuuhenkilön lisääminen Lapsen polku -asiakirjaan edes-

auttaa vastuun jakamista ja yhteistyön toteutumista. Tällöin esi- ja alkuopetuksen 

välinen yhteistyö ja lapsen oppimispolun turvaaminen ei jää vain kenenkään 

yksittäisen opettajan varaan vaan esi- ja alkuopetuksenopettajat pitävät yhdessä 



84 

 

huolta aidosti ja vastuullisesti jokaisesta lapsesta hänen parhaakseen. Mieles-

tämme esi- ja alkuopetuksen väliselle yhteistyölle on ehdoton edellytys, että 

osapuolten välillä vallitsee riittävä luottamus ja ymmärrys. Tämä ei aina ole itses-

täänselvyys, sillä koemme, että arjessa henkilökohtaiset suhteet vaikuttavat osal-

taan yhteistyön onnistumiseen. Haastatteluissa tuli esiin, että lapsen pedagogiset 

asiakirjat siirtyvät esiopetuksesta alkuopetukseen liian myöhään keväällä lapsen 

mahdollisten tukitoimien turvaamisen näkökannasta katsottuna. Tämä asia onkin 

jatkossa mietittävä, miten turvata riittävä tiedonsaanti tarpeeksi ajoissa, jotta 

lapsen oikeanlainen ja oikea-aikainen tukitoimi voidaan turvata.  

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla saimme tietoa siitä, millaisia kokemuksia 

ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän jäsenillä on esi- ja 

alkuopetuksen yhteistyöstä ja lapsen oppimispolun jatkumosta. Esi- ja alkuope-

tuksen yhteistyötä ja lapsen oppimispolun jatkumoa pidettiin tärkeänä yksimieli-

sesti. Huolta koettiin siitä, että esi- ja alkuopetuksen yhteistyön määrä vaihtelee 

suuresti eri yksiköiden välillä. Tutkimustuloksemme vahvistivat käsityksiämme ja 

kokemuksiamme siitä, että esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön onnistuminen 

on kiinteästi yhteydessä niiden fyysiseen yhteyteen. Kokemuksemme mukaan on 

luonnollista, että päiväkodin yhteydessä sijaitsevan esiopetuksen kytkentä var-

haiskasvatukseen on suurempi kuin vastaavasti koulun yhteydessä sijaitsevan 

esiopetuksen yhteys on taas alkuopetukseen vahvempi. Yhteistyön onnistuminen 

ei mielestämme ole kiinni yksistään opetushenkilöistä, vaan siihen vaikuttavat 

myös kunnan päätöksenteot sekä opetusyksiköiden toimintakulttuurit. Tärkeänä 

asiana näemme myös pedagogisen johtajuuden, joka omalta osaltaan tukee esi- 

ja alkuopetuksen yhteistyön kehittymistä ja toteutumista. Varmasti oman haas-

teensa esi- ja alkuopetuksen yhteistyölle tuovat eri toimintayksiköistä kouluihin 

siirtyvät lapset. Näemme kuitenkin, että yhteinen tiedostettu suunta ja aito halu 

esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön voittavat kaikki tielle tulevat haasteet. 
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8.2 Tutkimuksen arviointia 

 

Tutkimusprosessimme eteni alun hapuilusta kohti jäsentyneempää ja syvempää 

tutkimuksen kulkua. Olimme perehtyneet hyvin aikaisempiin tutkimuksiin ja tutki-

musmetodeihin ennen tutkimusaineiston hankintaa. Tämä selkeytti tutkimusky-

symysten, metodien ja aineistohankinnanmenetelmän valintaa. Tutkimukses-

samme toimme avoimesti esiin tutkimuksemme kulun. Aineistosta nousseet tutki-

mustulokset kokosimme ensin erikseen sekä ohjausryhmän että esi- ja alku-

opetuksen niveltyöryhmän osalta. Toivottavaa olisi ollut, että olisimme saaneet 

laajemman ja kattavamman aineiston käsiteltäväksi. Näin olisimme saaneet ehkä 

enemmän erilaisia kokemuksia ja vastauksia tutkimuskysymyksiimme. Tämä olisi 

kuitenkin edellyttänyt useamman henkilön haastatteluja. Tulosten koonti -luvussa 

toimme opettajien kokemukset yhteen ja teimme syvempää teoreettista tulkintaa 

tutkimustuloksista. Tulkinta ja johtopäätökset pohjautuivat teoriaosuudesta sekä 

haastatteluista saatuun tietoon. Paikoitellen tutkimuksessamme näkyy rohkeu-

den puute tuoda omia näkemyksiämme esiin. Olimme sisäistäneet ennakkokäsi-

tystemme olemassaolon ja sulkeistamisen tarkoituksenmukaisuuden niin hyvin, 

että se toi tullessaan tietynlaista varovaisuutta tulkinnallisuuteemme.  

Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan miten uusi opetussuunnitelma 2016 saa-

daan juurrutettua kouluille opettajien työkaluksi ja millainen toimintakulttuurin 

muutos perusopetuksen kouluissa tapahtuu. Oppilailla ja heidän vanhemmillaan 

oli internetin välityksellä mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman tekemi-

seen. Se millainen anti tai minkälaisena vaikuttamismahdollisuutena oppilaiden 

ja vanhempien osallistavuus on koettu, ei tässä tutkimuksessa ilmennyt. Tässä 

olisikin mielestämme yksi jatkotutkimuksen aihe. Mielenkiintoista olisi myös 

tietää, kokevatko oppilaat jatkossa opetussuunnitelman omaksi työvälineekseen. 

Mielenkiintoisena jatkotutkimuksen aiheena näkisimme myös opetussuunnitel-

mauudistuksen tuomien muutoksien tarkastelun muutaman vuoden kuluttua tutki-

muksessamme mukana olleiden henkilöiden kokemana. Onko uusi opetussuun-

nitelma toiminut koulun toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittämisen väli-

neenä sekä opettajien ensisijaisena työvälineenä? Onko opettamisen kulttuurista 
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siirrytty oppimisen ja yhteistoiminnallisen tekemisen kulttuuriin? Kolmantena nos-

tamme esiin esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen liittyvän jatkotutkimusaiheen. 

Ovatko Lapsen polku -asiakirjaan kirjatut yhteistyötavoitteet saavutettu? Millaisia 

yhteistyömuotoja on syntynyt sen lisäksi? Millaisia kokemuksia esi- ja alkuope-

tuksen yhteistyöstä on syntynyt ja miten yhteistyötä tulisi yhä kehittää?                    

Ymmärryksemme syveni hermeneuttisen kehän tavoin tutkimusta tehdessämme 

opetussuunnitelmatyön monimuotoiseen kokonaisuuteen, jonka onnistumiseen 

näimme vaikuttavan monet eri asiat. Uusi paikallinen opetussuunnitelma tuli val-

mistua määräaikaan mennessä, jotta se voitiin ottaa käyttöön elokuussa 2016. 

Työskentelyn onnistumiseksi oli tärkeää huolehtia siitä, että opetussuunnitelma-

työ eteni. Hämmennyksestä ja ihmettelystä edettiin yhteisten tavoitteiden laatimi-

seen. Laadintatyön tuloksena tuli rakentua silta, joka yhdistää opettajan arjen ja 

opetussuunnitelman yhteen. Opetussuunnitelmatyö ei silti lopu vastavalmistu-

neeseen asiakirjaan mikäli halutaan kehityksen jatkuvan ja sillan vahvistuvan. 

Opetussuunnitelman kehittäminen vaatii jatkuvaa keskustelua sekä toiminnan ja 

tavoitteiden arviointia.    
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Tutkimuslupa-anomus 

 

 X:n kaupunki kasvatus- ja opetustoimi                                           

 

Opiskelemme Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan alaisena 
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa luokanopettajien aikuiskoulutukses-
sa. Haemme tutkimuslupaa opintoihimme kuuluvan pro gradu -opinnäytetyön 
tekemiseksi. 

Tutkimuksessamme perehdymme Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teisiin 2014 sekä X:n kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman nivel-
työryhmän ajatuksiin lapsen oppimispolun jatkumosta esiopetuksesta perus-
opetukseen. Tavoitteena on kuvailla paikallisen opetussuunnitelman laatimisen 
prosessia em. näkökulman puitteissa. 

Paikallisen opetussuunnitelman niveltyöryhmän myötä kehitetään esiopetuksen 
ja koulun yhteistä toimintakulttuuria ja lapsen oppimispolun jatkumoa. 
Aikaisempien tutkimuksien valossa opeussuunnitelman laadintaprosessissa 
mukana olevat työryhmän jäsenet alkavat pohtia enemmän opetussuunnitelman 
merkitystä omalle työlle. Se tarjoaa myös mahdollisuuden ammatilliseen 
kehittymiseen ja yhdessä oppimiseen. Uskomme, että tutkimuksemme myötä 
lapsen oppimispolun jatkumon turvaaminen Peruskoulun opetussuunnitelman 
perusteiden 2014 velvoitteiden mukaisesti nousee arvoiseensa asemaan. 

Tutkimustamme varten tarvitsemme tutkimusluvan haastatella alkuopetuksen 
niveltyöryhmän jäseniä. Haastattelut olisi tarkoitus toteuttaa tämän vuoden loppu-
puolella sekä helmi-maaliskuun aikana. Tutkimuksemme on tarkoitus valmistua 
toukokuun 2015 loppuun mennessä. 

Tutkijana sitoudumme noudattamaan tutkimukseen liittyviä eettisiä periaatteita 
säilyttäen tutkimukseen osallistuvien anonyymiuden. Kaikki keräämämme aineis-
to on ehdottoman luottamuksellista, eikä aineisto pääse ulkopuolisten käsiin. 

 

Pyydämme tutkimuslupaa edellä mainitun tutkimuksen suorittamiseen. 

27.10.2015 

Hannamaija Kasi                               Leena Rintamäki 

luokanopettajaopiskelija                    luokanopettajaopiskelija 

  

 

 


