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1. JOHDANTO 

 

Peruskoulu on yksi keskeisimmistä valtion instituutioista länsimaissa. Koulu toimii 

yhteiskunnan uudistajana sen kasvattaessa sukupolvi toisensa jälkeen uudet kansalaiset, 

työntekijät, veronmaksajat ja päättäjät. Koulu on jatkuvan muutoksen ja uudistamisen 

kohteena. Koulu, sen toimintatavat ja arvot, eivät kuitenkaan muutu mielivaltaisesti tai 

yhden ihmisen päättämänä. Sen kohtalo on koko ajan kytkeytyneenä ympäröivään 

yhteiskuntaan, eli laajasti ajateltuna Suomen valtioon. Suomi taas on kytkeytyneenä muun 

muassa Euroopan Unioniin, YK:hon ja muihin valtioihin ja nämä määrittävät osaltaan 

Suomen toimintatapoja. Toimintatavat taas ilmenevät käytännön politiikkana. Koulua ja 

ylipäänsä opetusta säätelee itsestään selvästi koulutuspolitiikka mutta myös muun muassa 

talouspolitiikalla on paljon vaikutusta koulun toimintaan. Koulun tehtävä on selvitä 

kansallisen sekä kansainvälisen politiikan ristiaallokossa ja pystyä välittämään ajantasaisia 

yhteiskunnan arvoja sekä kasvattaa lapset ja nuoret selviämään tulevaisuuden Suomessa ja 

maailmassa. 

Koulu voidaan nähdä eräänlaisena pienoisyhteiskuntana, joka toimii tiettyjen sääntöjen ja 

normien mukaan. Suomalaiseen yleissivistävään kouluun kuuluu myös hyvin pitkälti 

vaatimus poliittisesti ja katsomuksellisesti arvoneutraalista opetuksesta. Koulussa halutaan 

kuitenkin kasvattaa oppilaista kelpoja yhteiskunnan kansalaisia ja tämä vaatii hyvien ja 

oikeaksi katsottujen arvojen opetusta. Kysymys kuuluukin, mitä ovat ne arvot, joihin 

halutaan kasvattaa ja mitä ovat ne arvot ja säännöt, joita oppilaat oppivat koulussa 

muodostuneessa pienoisyhteiskunnassa eläessään, ja joita opettaja ei tarkoituksella huomaa 

tai halua opettaa? 

Tutkimuksessani aionkin tutkia, minkälaisia arvoja koulussa halutaan lapsille ja nuorille 

opettaa ja kuinka nämä heijastuvat ympäröivän yhteiskunnan arvoihin. Toinen 

tutkimusongelma on, minkälaisia arvoja ja asenteita koulu opettaa huomaamattaan muun, 

suunnitellun opetuksen, ohessa. Tästä näkymättömästä arvojen välittämisestä voidaan 

käyttää termiä piilo-opetussuunnitelma. Sen vaikutukset yltävät aina luokkahuoneista 

kokonaisiin kouluihin ja laajemmin koko oppilaiden elämään ja tulevaisuuteen asti. Piilo-

opetussuunnitelma on kirjoittamatonta tietoa, jota opettaja harvoin suunnittelee 

opettavansa. Jotta voitaisiin määritellä termi piilo-opetussuunnitelma, lienee paikallaan 
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ensin eritellä, mitä tarkoitetaan opetussuunnitelmalla. Jäljempänä tutkimuksessani aion 

eritellä tarkemmin opetussuunnitelman sisältöjä, tarkoitusta ja merkitystä opetukselle. 

Mielestäni Antikainen, Rinne & Koski ovat kuitenkin onnistuneet kehittämään 

käyttökelpoisen määritelmän opetussuunnitelmalle ja kiteyttäneet sen erinomaisesti 

yhdeksi lauseeksi seuraavasti: ”Opetussuunnitelmat ovat hallinnollisia asiakirjoja, joissa 

esitetään opetuksen tavoitteet, opetettavat tieto- ja taitosisällöt, opetustavat, opetukseen ja 

oppimiseen käytettävä aika sekä opiskelijalta vaadittava toiminta ja tämän toiminnan 

arvioinnin perusteet.” (2013, 196). Mitä piilo-opetussuunnitelmalla sitten tarkoitetaan? 

Karkeasti ottaen piilo-opetussuunnitelma sisältää kaiken muun, jota oppilas oppii koulussa 

ollessaan. 

Suomalaista tutkimuskirjallisuutta, varsinkaan aivan tuoretta sellaista, ei piilo-

opetussuunnitelman käytöstä ole kovin paljon tarjolla. Ulkomaisia, lähinnä 

englanninkielisiä, julkaisuja on enemmän mutta nekin ovat suurelta osin jopa 1970–

luvulta. (kts. esimerkiksi Snyder 1971, Broady 1986, Meri 1992.) Tarjolla on kuitenkin 

joitakin uudempia artikkeleita sekä suomenkielisiä että englanniksi julkaistuja, lähinnä 

internetjulkaisuina. Koulun välittämistä arvoista ja asenteista löytyy jonkin verran 

lähdekirjallisuutta, joka riittää kandidaatintutkielman laajuisen tutkimuksen tekemiseen, 

mutta erityisesti piilo-opetussuunnitelman osalta valitettavaa on nykypäiväisten julkaisujen 

(2000 ja 2010-luku) suhteellinen vähyys. Tiedon ajantasaisuutta on mahdollista kritisoida 

ja sillä on mahdollista osoittautua luotettavuuden kannalta pieneksi ongelmaksi mutta 

koska puhumme osaltaan suhteellisen ajattomasta ilmiöstä, eli ihmisten välisestä 

vuorovaikutuksesta, totesin tutkimuksen edetessä, että tiedon relevanssi on edelleen 

lähdekirjallisuudessa korkea. 

Myös suomalaiseen, kirjoitettuun, opetussuunnitelmaan on kirjattu tärkeäksi katsottuja 

arvoja, joiden välittäminen oppilaille katsotaan välttämättömäksi. Tulen siis myös 

tutkimaan opetussuunnitelman perusteita. Ensimmäisenä otan tarkasteluun 2014 

ilmestyneen painoksen, joka otetaan käyttöön ensimmäisten oppilaiden kanssa vuoden 

2016 syksyllä ja analysoimaan, minkälaisia arvoja ja asenteita siitä on löydettävissä ja 

miksi juuri niitä halutaan oppilaille välittää. Tämän jälkeen tarkastelen myös 

opetussuunnitelman perusteita vuosilta 1994 sekä 2004. Jälkimmäistä näistä sovelletaan 

tällä hetkellä opetuksessa. Tutkimusmenetelmänä tulen käyttämään mahdollisimman 

kattavaa kirjallisuuskatsausta yleisesti piilo-opetussuunnitelmasta ja sen historiasta, 

syntymekanismeista sekä sen eettisistä ulottuvuuksista. 
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Tutkimuskysymykseni onkin muotoa ”Minkälaisia arvoja suomalainen koulujärjestelmä 

opettaa tiedostaen sekä tietämättään oppilaille?” 
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2. PIILO-OPETUSSUUNNITELMA 

 

Aloitan tutkielmani määrittelemällä piilo-opetussuunnitelman. Voidaan sanoa, että piilo-

opetussuunnitelma tuli ensimmäiseksi keskustelun alle, kun Philip Jackson kirjoitti 

teoksensa Life in Classrooms (1968). Jackson teki 1960-luvun alkupuolella tutkimusta 

muutamissa amerikkalaisissa luokkahuoneissa tapahtuvasta käyttäytymisestä 

mahdollisimman objektiivisesti pitämättä mitään itsestään selvänä. Hän pyrki selvittämään, 

mikä koulusta tekee ainutlaatuisen muihin fyysisiin paikkoihin verrattuna. Ensimmäisenä 

hän huomasi asiat, jotka jokainen muukin kouluun tutustuva huomaisi: liitutaulut, pulpetit, 

opettajat opettamassa ja oppilaat lukemassa oppikirjojaan tai tekemässä niihin heille 

kuuluvia tehtäviään. Seurattuaan oppitunteja ja muita toimintamalleja, joita oppilaat 

noudattivat, hän kuitenkin huomasi, että nämä ilmeiset ja helposti havaittavat ominaisuudet 

eivät muodosta kaikkea sitä, mikä tekee koulusta ainutlaatuisen. Hän havaitsi paljon muita 

ominaisuuksia, jotka vaikuttivat koulun luonteeseen aivan yhtä paljon kuin liitutaulut tai 

pulpetit, ja näiden pohjalta hän päätyi lopputulokseen, jossa koulu näyttäytyi aivan muuna 

kuin pelkästään laitoksena, jossa opetetaan historiaa tai matematiikkaa. Ensimmäiset 

havainnot olivat ne, että aivan koulun pienimpienkin oppilaiden oli syytä oppia kolme 

asiaa, jotta koulunkäynti onnistuisi: väkijoukot, arviointi sekä valta. 

Oppilaan tulee heti ensimmäisestä luokasta asti oppia toimimaan väkijoukossa, joko 

yksilötyöskentelynä häiriintymättä muista tai sitten yhteistyönä muiden kanssa. Tämä 

vaatimus johtuu siitä selvästä tosiasiasta, että lukuun ottamatta harvinaista yksilöopetusta, 

opetus tapahtuu aina ryhmälle, jossa on useita, jopa useita kymmeniä jäseniä. Arviointiin 

sopeutuminen puolestaan on perusteltua koulun luonteella. Vaikka koulu tuntuisi 

ensimmäisillä luokilla hauskalta paikalta, jossa leikin avulla opitaan asioita, jatkuva 

arviointi on kuitenkin koko ajan läsnä. Sitä suorittavat sekä opettaja virallisen arvioinnin 

muodossa että muut oppilaat, jotka haluavat selvittää, ovatko he parempia vai huonompia 

suoriutujia kuin toiset. Valtaan sopeutumisella Jackson puolestaan tarkoittaa sitä, että 

koska koulu on nähtävissä hyvin hierarkkiseksi laitokseksi, jossa ero opettajien ja 

oppilaiden valtasuhteissa on selvästi nähtävillä, on oppilaan välttämätöntä sopeutua siihen 

ajatukseen, että opettaja on auktoriteetti, jota on toteltava. (Jackson 1968, 9-10.) 

Eräs merkittävä huomio, jonka hän myös teki, oli se, kuinka paljon koulu opetti 

odottamista. Oppilaat odottivat tunnin alkua käytävällä, oppilaat odottivat viitaten omaa 



5 
 

vuoroaan puhua tai odottivat uutta tehtävänantoa kun olivat saaneet edelliset tehtävät 

valmiiksi. Jacksonin löytämiä muita piirteitä, joita koululaitos oppilaille opetti olivat muun 

muassa joutumista jatkuvasti keskeyttämään työnsä, olemaan huomioimatta ympärillä 

olevia kavereita sekä tekemään sellaista, mistä ei ole kiinnostunut eikä näe siinä järkeä. 

Koulu opetti myös yrittämään, saamaan aloitetut tehtävät valmiiksi, olemaan kiireinen ja 

luottamaan yhteistyöhön. Hän kiteyttää hyvin kirjoittamalla näiden vaatimusten 

harjaannuttavan ensisijaisesti kärsivällisyyteen, johdonmukaisuuteen ja pitkäjänteisyyteen. 

Voidaan ajatella, että juuri näitä kykyjä tarvitaan selviytymään jokapäiväisestä työnteosta 

konkreettisilla työpaikoilla. (Jackson 1968, 11-32.) Myös muut tutkijat ovat päätyneet 

samankaltaisiin lopputuloksiin. Työpaikoilla tarvitaan kykyä työskennellä yksilöllisesti, 

olla tarkkaavainen, kykyä kontrolloida itseään fyysisesti ja verbaalisesti sekä alistua 

opettajan tai esimiehen auktoriteetin alle. (Broady 1986, 98.) 

Huomionarvoista on, että Jacksonin tutkimuksessa koulu koettiin ikään kuin 

mielenkiinnottomaksi ja tylsäksi paikaksi, jossa oli pakko käydä ja vasta koulupäivän 

päätyttyä oppilaat pääsivät toteuttamaan itseään kiinnostavien ja innostavien asioiden 

pariin (Jackson 43-47). Samanlaisia tuloksia ovat saaneet myös tutkimuksissaan muun 

muassa Gordon et al.(Gordon 1999, 107). He keräsivät metaforia koulusta pyytämällä 

opiskelijoita, opettajia, muuta koulun henkilökuntaa ja vanhempia täydentämään lauseen 

”Koulu on kuin…”. Oppilaiden vastaukset olivat pääasiassa negatiivisia ja kuvasivat 

totaalisia instituutioita, hyvin usein juuri vankilaa. Silti, haastatellessa oppilaita, esiin nousi 

positiivisia piirteitä, eikä kovinkaan monet nostaneet esiin varjopuolia. Voidaan kai todeta, 

että tällainen näkemys totaalisesta instituutiosta kulkeutuu lapsuudesta aikuisuuteen ja 

koulusta työpaikalle; jo koululaisena opittu työnteon ja vapaa-ajan rajanveto on yksi 

keskeisimmistä taidoista, joita tarvitaan työelämässä. 

Opetussuunnitelma rakentuu tiedostetuille ja hyvin harkituille arvoille. 

Opetussuunnitelmaa voidaan myös pitää hyvin eettisenä ilmiönä sen asettaessa säännöt 

yhteisössä hyväksytylle opetus- ja kasvatustoiminnalle. Piilo-opetussuunnitelma voidaan 

nähdä osittain tämän vastakohdaksi: se on sosiaalisen tiedostamattoman tason ilmiö, jossa 

opettaja opettaa tietämättään sellaisia asioita, valmiuksia ja asenteita, joita viralliseen 

opetussuunnitelmaan ei ole kirjattu. (Karjalainen 1996, 141.) Piilo-opetussuunnitelmaan 

kuuluvat käsitteet toimintarakenne sekä sisällöt. Toimintarakenne pitää sisällään oppilaan 

oppimisympäristöön rakentuvia vuorovaikutusmalleja ja menettelytapoja. Sisällöt taas 

välittyvät toimintarakenteen kautta. Sisällöillä tarkoitetaan tiedostettuja oppisisältöjä, joita 
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halutaan oppijalle välittää. On kuitenkin mahdollista, että itse toimintarakenne voi osittain, 

tai jopa kokonaan, korvata sisällöt ja muodostua tärkeämmäksi oppisisällöksi. 

Toimintarakenteesta, eli konkreettisesta opetustilanteesta, oppija oppii joko tiedostaen tai 

tietämättään jotain. (mt. 143-144.) 

Karjalainen käyttää, varsin osuvasti, termiä latentti kuvaamaan täysin tiedostamatonta 

toimintaa, niin oppijan kuin opettajankin osalta. On hyvä huomata opetustilanteen 

rakentuvan neljästä eri elementistä, jotka muodostavat lopulta valmiin opetustilanteen. 

Elementeistä ensimmäinen muodostuu opetuksen tietoisista sisällöistä, joista oppilaat ovat 

samalla tavalla tietoisia ja ymmärtävät opettajan käyttämien menettelytapojen merkityksen. 

Tämä, molemmin puolin tiedostettu, toiminta palvelee virallista opetussuunnitelmaa ja 

yhteisesti sovittuja sääntöjä. Opetustilanteen seuraavia kahta elementtiä leimaa 

jommankumman osapuolen latenttisuus; joko opettaja viestii tietämättään asioita ja 

asenteita, jotka oppilas tietoisesti omaksuu tai sitten opettaja pyrkii tiedostaen välittämään 

oppilaalle jotakin käsitystä tai ajattelumallia ilman että oppilas tätä tiedostaen huomaa 

mutta silti omaksuu. Opetustilanteen neljäs elementti on mielestäni mielenkiintoisin mutta 

silti abstraktein. Siinä opettaja viestii tietämättään asioita, arvoja ja asenteita, jotka oppilas 

samalla tavoin tietämättään omaksuu. (Karjalainen 1996, 144-146.) Tämä opetustilanteen 

elementti lyö opetukseen ainutlaatuisen leiman, joka riippuu opettajan lisäksi myös juuri 

niistä oppilaista, joita hän kulloinkin opettaa. Tässä kiteytyvät hyvin sekä opettajan arvot ja 

asenteet, joita hän ei välttämättä tiedostaen haluaisi välittää työssään koululuokalle mutta 

myös oppilaiden kyky reflektoida ja käsitellä tiedostamattaan opetustilanteen välittämiä 

arvoja ja asenteita. 

Voidaankin sanoa, että samalla kun kasvatukselliset tavoitteet on korvattu nykypäivän 

kasvatuksessa termillä oppimistavoitteet, piilo-opetussuunnitelman merkitys on korostunut 

(Törmä 2003, 111). Tällä tarkoitetaan sitä, että kun nykypäivänä opetus on muuttunut 

opettajavetoisesta monologimaisesta oppitunnista oppilaslähtöisemmäksi, interaktiiviseksi 

tilanteeksi, oppilaiden kokemukset tulevat tärkeäksi lähtökohdaksi opetuksen laatua 

arvioitaessa. Tässä näkyy yksi esimerkki piilo-opetussuunnitelman evoluutiosta kohti 

varsinaista opetussuunnitelmaa: kun oppilaskeskeistä opetusta halutaan arvioida ja 

parantaa, tärkeää on päästä oppilaiden kokemusten tasolle. Osa näistä kokemuksista on 

mahdollista havaita esimerkiksi oppilaiden palautteen kautta ja tätä osaa ammattitaitoinen 

opettaja voi hyödyntää opetuksensa kehittämisessä. 
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2.1 Tiedostetusta piileväksi – piilo-opetussuunnitelman syntymekanismit 

 

Millä tavoin piilo-opetussuunnitelma sitten syntyy ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?  Jos 

halutaan etsiä piilo-opetussuunnitelman syntymekanismeja, on palattava määrittelemään 

itse kirjoitettua opetussuunnitelmaa. Kansanen et al. (1980) lähestyvät piilo-

opetussuunnitelman määrittelyä opetussuunnitelman porrastamisella. Voidaan ajatella, että 

ensiksi luotiin kirjoitettu opetussuunnitelma, joka määräsi miten ja kuinka opettaa. 

Opetussuunnitelman jälkeen oli aika toteuttaa se ja näin saatiin oppilaiden kokema, eletty 

opetussuunnitelma. Lopulta kolmannella portaalla päästään oppilaiden kokemaan 

todellisuuteen, jolloin voidaan jo puhua piilo-opetussuunnitelmasta. (mt. 17-21.) 

Kirjoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma sisältää selvitykset kaikista tärkeimmistä 

toimenpiteistä ja järjestelyistä, joiden avulla koulu pyrkii koulukasvatukselle annettuihin 

päämääriin. Niiden tarkoituksena on myötävaikuttaa suotuisten oppimiskokemusten 

syntymisen edellytykset kaikille peruskoulun oppilaille. Nämä päämäärät, joita 

opetussuunnitelmaan lisätään, ovat sellaisia, joiden oletetaan edustavan kaikkea sitä tietoa, 

jotka voidaan katsoa olevan tärkeitä uusille sukupolville. Voidaan sanoa, että 

opetussuunnitelma perustuu aina yhteiskunnan tilasta, tarpeista sekä tulevaisuudesta 

tehtyyn analyysiin. Tämän analyysin perusteella opetussuunnitelmaan valikoidaan 

erilaisten tietojen ja taitojen sisältöjä. (Antikainen et al 2013, 196-197.) 

Opetussuunnitelman ytimen muodostavat opetuksen tavoitteet. Kun ymmärretään tavoitteet 

ja päämäärät, jotka opetuksella halutaan saavuttaa, voidaan alkaa pohtia sopivaa ja 

tarkoituksenmukaista opetusainesta sekä opetuksen muotokysymyksiä tavoitteiden 

toteuttamiseksi. On hyvä huomata opetuksen tavoitteiden, aineksen ja muodon 

hierarkkinen suhde tavalla, jossa opetusaineksella ja muodolla on sinänsä omiakin 

lähtökohtia mutta niihin kohdistuvat ratkaisut määräytyvät opetuksen tavoitteiden 

perusteella. (Kansanen et al. 1980, 5-7.) 

Seuraava opetussuunnitelman porras on toteutettu opetussuunnitelma. Itse kirjoitettuun 

opetussuunnitelmaan ei voida päästä käsiksi, eikä sitä voida arvioida ja nähdä sen 

heikkouksia ja vahvuuksia ennen sen toteuttamista. Toteutuneen opetussuunnitelman 

keskiössä ovat oppilaiden kokemukset opetuksesta. Kun aletaan puhua oppilaiden 

kokemuksista, ollaan siirrytty paperilta koululuokkaan - kirjoitetusta opetussuunnitelmasta 
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elettyyn todellisuuteen. (Kansanen et al. 1980, 18.) Oppilasarvostelut, 

lukukausitodistukset, kuvaavat opetussuunnitelman toimivuutta ainoastaan kovin vähän. Se 

jättää huomiotta monet muut oppimistulokset, kuten oppilaiden omaksumat arvot ja 

käyttäytymismallit, joita koulu heille opettaa ja jotka tulevat keskiöön myöhemmissä 

elämänvaiheissa. Koska toteutunut opetussuunnitelma on samalla eletty 

opetussuunnitelma, jonka pääosassa ovat oppilaiden omat kokemukset, syntyy 

opetussuunnitelman kolmas porras, piilo-opetussuunnitelma (mt. 19). Kansasen et alin 

mukaan piilo-opetussuunnitelmassa ovat tärkeitä koulun elämäntavat sekä ulkonaiset ja 

koulun sisäiset järjestelykysymykset, opettajien ja oppilaiden väliset suhteet sekä 

oppilaiden suhteet toisiinsa. Nämä edellä mainitut seikat ovat kaikki hyvin tärkeitä ja 

olennaisia tekijöitä opetustapahtumassa, joita ei kuitenkaan pystytä arvioimaan 

kouluarvosanoilla 4-10. 

2.2 Koulun valikoiva vaikutus 

 

Jotta voidaan ymmärtää piilo-opetussuunnitelman vaikutusta koulumaailmaan ja sen 

toteuttamaan kasvatukseen, täytyy perehtyä koulutuksen perustehtäviin, eli funktioihin. 

Koululle voidaan määritellä neljä tärkeintä funktiota, jotka juontavat juurensa 

kouluinstituution asemasta yhteiskunnassa. Nämä funktiot ovat 1. kvalifiointi eli tietojen, 

taitojen ja osaamisen tuottaminen 2. valikointi eli yhteiskunnallisten asemien hierarkiaan 

sijoittaminen 3. integrointi eli yhteiskunnan kiinteyden ylläpitäminen sekä 4. varastointi. 

(Antikainen et al. 2013, 156.) Piilo-opetussuunnitelma kytkeytyy eniten koulun 

valikoivaan funktioon. 

Koulun tehtävä on kasvattaa oppilaista tehokkaita yhteiskunnan jäseniä, eli tuottaa 

kvalifikaatioita, säilyttää yhteiskunnan kiinteys integroimalla uudet sukupolvet osaksi 

yhteisöä ja samoja toimintamalleja sekä ”varastoida” koulua käyvä sukupolvi 

koulunpenkille työpäivien ajaksi. Piilo-opetussuunnitelman kannalta kiinnostavin 

koulutuksen funktio on kuitenkin valikointi. Kuten Antikainen et al ovat kääntäneet 

Turnerin & Mitchellin (1997) ajatukset: ”koulutuksen on kaikissa yhteiskunnissa ja 

kaikkina aikoina taattava yhteiskunnallisen työn- ja vallanjaon toteutuminen – suodatettava 

ja seulottava ”oikeat ihmiset ja ihmisryhmät ”oikeisiin” paikkoihin ja asemiin. (Antikainen 

et al 2013, 156.) 
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Yksi oppilaiden valikointia edistävä asia on jatkuvan arvioinnin periaate, eli käytännössä 

yksi tai kaksi kertaa vuodessa oppilaille jaettavat koulutodistukset, josta voivat seurata 

omaa koulumenestystään ja vertailla sitä koulutoveriensa menestykseen. Jatkuva arviointi 

takaa oikeudenmukaisen ja luotettavan arvioinnin koko peruskoulun ajan mutta se myös 

totuttaa oppilaita ”jatkuvan arvioinnin ja kontrolloinnin kohteena olemiseen” (Törmä 2003, 

121). Oppilas myös näkee heti alaluokilta lähtien, kuuluuko hän siihen ryhmään, joka 

selviytyy koulussa hyvin vai siihen ryhmään, jolle koulussa opetetut asiat on hankalampi 

omaksua. Lapset, jotka pärjäävät huonommin koulussa oppivat siitä kaksi asiaa: sen, että 

ovat ”tyhmempiä” kuin muut ja sen, että huonoilla kouluarvosanoilla ja yleissivistyksellä 

jatko-opiskelu käy erittäin hankalaksi tai jopa mahdottomaksi. Tulevaisuuden 

yhteiskunnalliseen asemaan valikoiminen alkaakin siis jo lapsena. 

Myös Donald Broady kirjoittaa teoksessaan kyseisestä asiasta. Esimerkkinä toimii Broadyn 

(1986, 99-100) esille  ottama kieliasetus äidinkielen kieliopin opettamisesta. Kieliopin 

opetus on haluttu ottaa osaksi kansallista opetussuunnitelmaa varmasti sen takia, että 

oppilaat oppisivat käsittelemään kaikkia niitä tekstejä, joita heidän eteensä elämän aikana 

tulee. Ihminen tulisi varmasti toimeen elämässään esimerkiksi ilman kykyä erottaa 

adjektiiveja ja adverbejä toisistaan, mutta sanaluokkien erottelemisen yleissivistävästä 

funktiosta halutaan pitää kiinni. Ongelmana on Broadyn mukaan se, että tällaisten asioiden 

opettaminen toimii myös erottelevana tekijänä oppilaiden välillä. Ne oppilaat, jotka 

ymmärtävät sanaluokkien erot ja joille esimerkiksi kirjoittaminen on helppoa, oppivat sen, 

että heillä on mahdollista pärjätä lukiossa ja saavuttaa vaikkapa akateeminen tutkinto. Ne 

oppilaat taas, jotka eivät pysty omaksumaan niin helposti kieliopin sääntöjä, oppivat 

ainoastaan sen, etteivät kykene omaksumaan kielioppia, ja että ovat siinä suhteessa 

tyhmempiä kuin muut. 

2.3 Piilo-opetussuunnitelman etiikka 

 

Piilo-opetussuunnitelman varjopuoli on se, että se on piilevä. Piilevää opetussuunnitelmaa 

kun on melkeinpä mahdoton hallita, ja mikäli se opettaa oppilaille epätoivottuja asioita, 

koulun toiminta on silloin myös osaltaan epätarkoituksenmukaista. Toisaalta, piilo-

opetussuunnitelman luonne täysin tai osittain piilevänä osana kouluarkea, on myös sen 
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elinehto; mitä tiedostetummaksi se tulee, sitä enemmän se modifioituu osaksi varsinaista 

opetussuunnitelmaa. (Snyder 1970, 7.) 

Mikäli halutaan pohtia piilo-opetussuunnitelman eettisiä piirteitä, täytyy pohtia, onko se 

edes mahdollista. Kuten Karjalainenkin (1996, 141) toteaa: ”Eettinen on tietoisuuden 

kysymys”. Piilo-opetussuunnitelma ei ole tietoista. Kuten yllä kuvattiin, piilo-

opetussuunnitelman olemassaolon ehto on se, että se on ainakin osittain tiedostamatonta 

sosiaalista toimintaa. Ihminen tiedostaa loppujenlopuksi melko vähän omasta 

tekemisestään. Tiedostamisen taso laskee rutinoituneella ammattilaisella, jollaisia 

opettajistakin ajan kuluessa muodostuu. Oppitunnit rakentuvat yleensä samalla kaavalla ja 

niiden läpivientiin opettaja käyttää tuttuja, hyväksi todettuja, kaavoja ja käytösmalleja. 

Karjalaisen mukaan tiedostaminen lisää moraalista vastuuta. Tällä hän tarkoittaa opettajan 

työssä sitä, että voidaan yleisesti olettaa, että opettajankoulutukseen kuuluu antaa 

ammattitaitoiselle opettajalle työkaluja opetustilanteen eri tekijöiden tiedostukseen, ja täten 

voisi ajatella, että opettajalla on valmiuksia tiedostaa maallikkoa paremmin toimintansa 

tulkinnallisuus ja piilo-opetussuunnitelma. Tämä siis lisäisi opettajan moraalista vastuuta. 

Koska piilo-opetussuunnitelma voidaan nähdä välineenä välittää oppilaille myös yleisesti 

paheksuttavia ja epäeettisiä arvoja, koulun moraalisen toiminnan peruspilarina voisi pitää 

käskyä "tiedosta piilo-opetussuunnitelma”. Tämä tarkoittaa käytännössä siis sitä, että 

koulun toimintarakenne tulisi suunnitella tukemaan sen opettamia, tiedostettuja ja oikeita, 

tavoitteita. (Karjalainen 1996, 143; 147-148.) Ei siis esimerkiksi riitä, että oppitunnilla 

opetetaan uusimman perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) pohjautuen 

kestävän kehityksen teemoja, esimerkiksi jätteiden kierrätystä, mutta koulun ruokalasta ei 

löytyisi edes biojäteastiaa. Tällöin yhteisön antama viesti sekä virallisesti opetettava sisältö 

ovat pahasti ristiriidassa, eikä voida olettaa oppijan omaksuvan tässä tapauksessa oikeaksi 

katsottua ja hyväksi todettua tapaa, eli jätteiden kierrätystä ja lajittelua. 

Tässä kohdassa onkin hyvä huomata aikaisemmin mainittu opetussuunnitelman 

kolmiportaisuus. Kun uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön, opettaja alkaa noudattaa 

sitä. Opetuksessa ja koulun käytänteissä huomataan ajan kanssa asioita, jotka opettavat 

oppilaille niin eettisesti kuin käytännöllisestikin hyväksi katsottuja ominaisuuksia ja 

arvoja. Jos on mahdollista observoida, kuinka oppilaat reagoivat opetussuunnitelman 

määräämään opetukseen ja koulun käytänteisiin sekä minkälaisia kokemuksia ja asenteita 

se heissä herättää, voidaan opetusta muuttaa haluttuun suuntaan toivoen sen vaikuttavan 
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oppilaiden asenteisiin ja käytökseen odotetulla tavalla. Tällä tavalla on mahdollista saada 

uusia eväitä opetuksen kehittämiseksi, jotka voidaan mahdollisesti myöhemmin lisätä 

seuraavaan, päivitettyyn opetussuunnitelmaan. Näen, että tällä tavalla piilo-

opetussuunnitelma on jatkuvassa evoluutiossa ja sen osien tullessa tiedostetuiksi, niistä 

tulee enenevissä määrin osa varsinaista, suunniteltua opetusta. 

Uusimmista perusopetuksen opetussuunnitelmista voi löytää hienoja tavoitteita eettisen 

kasvatuksen perustaksi. Vaikka nämä ideaalit on kirjattu näkyviin, ne eivät kuitenkaan aina 

näy arjen kouluelämässä. Jos halutaan etsiä sitä henkilöä, joka on vastuussa piilo-

opetussuunnitelmasta, voisiko tämän pohjalta ajatella sen olevan opettaja; voiko opettaja 

siis olla vastuussa sellaisesta toiminnasta, jota hän ei itse välttämättä tiedosta? (Törmä 

2003, 126-127.) Kuten aikaisemmin Karjalaiseen pohjautuen totesin, koulutetut 

kasvatusalan ammattilaiset voidaan nähdä olevan enemmän vastuussa piilevästä piilo-

opetussuunnitelmasta ja sen välittämistä arvoista oppilaille. Voisi siis ajatella, että 

opettajan ammattikuvaan täytyisi kuulua metakognitiivisia taitoja reflektoida omaa 

opetusta mahdollisimman monesta näkökulmasta ja pyrkiä tiedostamaan mahdollisimman 

hyvin, millä kaikilla tavoilla hänen oppituntinsa vaikuttavat oppilaisiin. Tätä tavoitetta on 

kuitenkin mahdotonta saattaa loppuun, koska muuten piilo-opetussuunnitelman ongelmat 

pystyttäisiin ratkaisemaan ja koko käsite menettäisi merkityksensä. Kuten mainitsin koulun 

moraalisen toiminnan perussäännöksi ”tiedosta piilo-opetussuunnitelma” ja kuten 

Karjalainen (Karjalainen, 149) kiteyttää osuvasti ”koulu on ammatillinen yhteisö vasta 

silloin, kun se omilla toimintarakenteillaan pystyy tietoisesti tukemaan tavoitteitaan”. 

Tähän vastaamiseen onkin varmasti jokaisella koululla, sen opettajilla sekä 

opettajankoulutuslaitoksilla tarpeeksi haastetta. 

2.4 Koulun sosiaaliset hierarkiat 

 

Nuoret oppivat nopeasti koulun alkaessa miten olla ”hyvä ammattimainen oppilas”. Tällä 

tarkoitetaan oppilaiden oppivan pienessä ajassa uuteen kouluun siirtyessä koulun säännöt, 

kuinka voi käyttäytyä eri tilanteissa. Yleinen oletus oppilaiden keskuudessa on, että 

opettajien mielestä hyvän oppilaan tärkeimmät ominaisuudet ovat olla hiljainen ja 

tunnollinen. Oppilaat tulkitsevat tätä analogiaa niin, että hiljainen oppilas menestyy 

koulussa ja sen vastakohtana on niin kutsuttu äänekäs häirikköoppilas, jonka arvosanat 
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todistuksessa ovat huonompia. Hiljaisuus on tulkittu jopa niin vahvasti hyvään 

koulumenestykseen liittyväksi, että tutkimuksessa haastatellut oppilaat ovat hämmästelleet 

hiljaisten luokkatoveriansa sittenkin saamia huonoja arvosanoja. (Tolonen 1999, 139-141.) 

Piilo-opetussuunnitelmaa on tutkittu paljon naistutkimuksen saralla (Törmä 2003, 111). 

Naistutkimuksessa on keskitytty tyttöjen ja poikien kokeman kohtelun erilaisuuteen 

johtuen heitä kohtaan asetetuista stereotypioista. On huomattu, että tytöt käyttävät 

luokkahuoneessa sekä koulun käytävillä vähemmän tilaa kuin pojat. Pojat liikkuvat luokan 

sisällä ja keskellä koulun käytäviä kun taas tytöt istuvat pulpetissa ja käytävän reunoilla. 

(Gordon 1999, 110-111.) On todettu, että pojat täyttävät luokkahuoneen äänestä jopa 2/3 

oppilaille ”varatusta” tilasta (Lindroos 1997, 17). Koulussa opitaan nopeasti, kuka saa 

puhua tunnilla, sekä sen, minkälainen puhe kenenkin taholta on sallittua. Niin opettajien 

kuin oppilaiden odotukset suhteessa ääneen ovat sidoksissa juuri sukupuoleen. Osa 

opettajista sallii puheen oppitunnilla nimenomaan pojille, osa tietynlaisille pojille. Tolonen 

totesi tutkimuksessaan oppilaiden käsityksen siitä, että puheliaat oppilaat – erityisesti tytöt 

– eivät voi saada hyviä arvosanoja todistukseen, vaikka pärjäisivätkin kokeissa hyvin. Sen 

lisäksi, että opettajat tiedostamattaan antoivat pojille enemmän vapauksia keskustella ja 

liikkua, tällaiset asenteet löytyivät myös oppilaista itsestään. On huomattavaa, että liian 

äänekkäisiin tyttöihin kohdistettiin enemmän huomiota ja heitä pidetään helpommin 

ärsyttävinä kuin äänekkäitä poikia sekä opettajan että muiden oppilaiden tahoilta. (Tolonen 

1999, 142-148.) Johtopäätelmänä voidaankin siis sanoa pohjautuen Tolosen tutkimukseen, 

että pojille äänekäs ja jopa riehakas käyttäytyminen on koulussa myös suotavampaa kuin 

tytöille. On helppo huomata, että sekä opettajat että oppilaat ovat tällaisten samanlaisten 

informaalien moraalisten stereotypioiden vankeina, joita koulun piilo-opetussuunnitelma 

pitää sisällään.  
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3. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2014 

 

Seuraavaksi tarkastelen vuonna 2016 käyttöönotettavan perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden sisältöä ja tärkeitä arvoja, joita siihen on haluttu 

sisällyttää. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden alussa, jo toisessa luvussa, 

määritellään haluttu arvoperusta, johon opetus peruskoulussa nojautuu. On 

huomionarvoista, että halutut koulutuksen välittämät arvot on päätetty sijoittaa 

opetussuunnitelman perusteisiin heti johdannon jälkeen. Onkin siis varsin perusteltua 

väittää, että arvot, joiden varaan opetus halutaan perustaa, on asetettu yhdeksi 

pääprioriteeteista uuden opetussuunnitelman laatimisen pohjaksi. Aihetta on myös käsitelty 

kattavasti ja haluttu antaa kaikille suomen peruskouluille yhteinen arvopohja jota 

noudattaa. Luvun lopussa mainitaan (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 

15), että arvopohjaa ja oppimiskäsityksen kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteita 

voidaan käyttää sellaisenaan mutta halutessaan paikallinen opetuksen järjestäjä voi lisätä 

arvopohjaan sellaisia paikallisia näkökulmia ja painotuksia, jotka mahdollisesti täydentävät 

seuraavaksi esittelemiäni opetussuunnitelman perusteiden sisältöjä. Perusopetuksen 

arvoperustaa käsittelevä luku on jaoteltu neljään eri alaotsikkoon, jotka erittelen myös itse 

neljänä kokonaisuutena. 

3.1 Oppilaan ainutlaatuisuus ja teknologia 

 

Ensimmäinen alaotsikko on nimeltään Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään 

opetukseen. Tämä luku käsittelee enemmänkin arvoperustaa opettajan näkökulmasta ja 

ohjaa opettajan käyttäytymistä. Tässä kohtaa täytyy muistaa, kuinka paljon opettajan 

käytös ja arvot välittyvät oppilaisiin, varsinkin alakoulussa, jossa pitkään jatkuva suhde 

saman opettajan kanssa voi saada aikaan merkittäviäkin vaikutuksia oppilaiden henkisen 

pääoman kasvussa. Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta 

merkityksestä. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. 

Luvussa korostetaan tärkeyttä lapsen kokemuksesta siitä, että kouluyhteisössä häntä 
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kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. 

Yhtä tärkeäksi katsotaan lapsen kokemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten 

kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia. (Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014, 12.) Nykypäivää kuvaa hyvin kappale arvokasvatuksen tärkeydestä liittyen 

uuden tekniikan luomiin interaktiivisiin mahdollisuuksiin, etenkin sosiaaliseen mediaan. 

Oppilaita tulee tukea rakentamaan omaa arvoperustaansa mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa. Sillä on nykyaikana erityinen merkitys lasten kohdatessa internetin välityksellä 

runsaasti vertaissuhteita, jotka muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa. Oman 

arvopohjan luominen auttaa ja rohkaisee oppilaita kohtaamaan erilaisia arvoja sekä 

pohtimaan niitä kriittisesti. 

3.2 Tasa-arvo ja demokratia 

 

Seuraava osio käsittelee ihmisyyttä, sivistystä, tasa-arvoa ja demokratiaa. Perusopetus 

tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jonka tärkeimpiä arvoja ovat pyrkimys totuuteen, 

hyvyyteen, kauneuteen, oikeudenmukaisuuteen sekä rauhaan. Koska ihmisyyteen 

kasvamisen vaiheita leimaavat jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä, 

tarvitaan sivistystä. Sivistys merkitsee taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen 

asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella ja täten pyrkiä 

käsittelemään kasvamisen aikana kohdattavia ristiriitoja eettisesti ja hyvää edistäen. 

Yhteistyötaidot ja oman terveyden edistäminen sekä kasvu yleisesti hyviin tapoihin 

nähdään sivistyksenä. Sivistykseen kuuluu myös opetussuunnitelman perusteiden mukaan 

pyrkimys itsesäätelyyn ja vastuunottoon omasta kehittymisestä ja hyvinvoinnista. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 13-14; 17.) Perusopetuksen 

päätavoitteena nähdään myös demokratian, aktiivisen kansalaisuuden ja hyvinvoinnin 

edistäminen. 

Jotta oppilaista saadaan kasvatettua demokraattisia yhteiskunnan jäseniä, osallistuminen 

päätöksentekoon ja vaikuttamiseen nähdään tähän perusedellytykseksi. Oppilaiden 

osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun nähdään siis 

luontevaksi tavaksi vahvistaa osallisuutta. Niinpä koulussa oppilaat halutaan ottaa mukaan 

päätöksentekoon heidän ikänsä ja kehitystasonsa huomioon ottaen. Päätöksiä, joihin 

oppilaat halutaan mukaan osallistumaan, ovat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja 
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oppimisympäristön suunnittelu sekä sen toteuttaminen ja arviointi. Oppilaille tulee 

esimerkiksi järjestää mahdollisuus jo ensimmäisestä luokasta lähtien olla mukana 

pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan ja oman ryhmänsä työn tavoitteita ja 

toimintatapoja, työskentelytilojen järjestämistä ja viihtyisyyttä sekä esimerkiksi ruokailuun 

ja välitunteihin liittyviä asioita. Mahdollisuus on myös osallistua opetussuunnitelman ja 

siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014, 22-23; 34; 103.) Tällä tavalla he saavat konkreettista 

harjoitusta vaikuttamiseen ja edistetään yleistä asenneilmapiiriä siihen suuntaan, että 

vaikuttaminen kannattaa, niin koulussa kuin yhteiskunnassa yleensä. Itse tekeminen 

perustuu opetussuunnitelman perusteissa esiintyvään oppimiskäsitykseen, jossa oppilas 

nähdään aktiivisena toimijana. Oppilas siis oppii parhaiten luomalla konstruktioita 

toimimalla itse, omatoimisesti ja aktiivisesti päämäärän saavuttamiseksi. Tämä 

oppimiskäsitys – konstruktivismi – edustaa kasvatustieteellisen tutkimuksen ja 

ajattelutapojen valtavirtaa (Siljander 2002; Siljander 2014). 

Demokraattisen sivistysvaltion yksi tärkeimmistä rakennuselementeistä on tasa-arvo. 

Opetuksen halutaan edistävän osaltaan taloudellista, sosiaalista, alueellista sekä 

sukupuolten tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014, 16.) Sosiaalisen pääoman kartuttaminen tulevaisuutta 

varten nähdään tärkeäksi. Se koostuu ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja 

luottamuksesta, jotka puolestaan nähdään edistävän yhteiskunnallista hyvinvointia ja 

kehitystä. Myös syrjäytymisen ehkäisy nähdään tärkeäksi. Perusopetus kannustaa 

yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja 

ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat 

mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja 

roolimalleja. (mt. 16.) 

Sukupuoleen sidotut roolimallit on yksi koulussa vallitsevan piilo-opetussuunnitelman 

perusajatuksista. Jos halutaan ottaa esimerkki teknisen työn ja tekstiilityön välisestä erosta 

ja tyttöjen ja poikien valinnasta näiden väliltä. Peruskoulun alaluokilla on siis oppilaan 

mahdollisuus valita joko tekninen työ tai tekstiilityö yhdeksi oppiaineeksi. Samanlainen 

valinta tulee eteen myös yläkoulun puolella. Ottamatta kantaa siihen, kuinka suuri osa 

pojista valitsee teknisen työn ja kuinka suuri osa tytöistä tekstiilityön oppiaineeksi 

nykypäivänä, on selvää, kumpaan suuntaan piilo-opetussuunnitelma kumpaakin sukupuolta 

ajaa. Kuten esimerkiksi aikaisemmin mainitusta Tolosen tutkimuksesta nostin esille, tyttöjä 
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ja poikia kohdellaan eri tavalla koulumaailmassa perustuen sukupuoleen ja sen tuomiin 

rooleihin. Näitä rooleja ja erilaisia odotuksia siis yritetään kitkeä pois uudessa 

opetussuunnitelman perusteissa. Nähtäväksi jää, millä keinoin ja millaiseksi piilo-

opetussuunnitelma muovautuu tulevaisuudessa. 

3.3 Kulttuurien arvostus 

 

Opetussuunnitelman perusteissa kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja oppilaita 

halutaankin ohjata näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä 

voimavarana.  Tässä osassa halutaan korostaa moninaista suomalaista kulttuuriperintöä, 

joka on muodostunut ja muotoutuu jatkuvasti eri kulttuurien vuorovaikutuksesta. 

Opetushallitus on halunnut korostaa yhtäältä kiinnostusta omaan kulttuuriin ja sen 

aktiiviseen edistämiseen mutta myös kiinnostusta muita kulttuureja kohtaan. Opetuksen 

halutaan vahvistavan muiden kulttuurien kunnioittamista sekä edistävän vuorovaikutusta 

eri kulttuurien välillä. Peruskoulun vahvuudeksi nähdään yhteisöllisyys ja yhteinen 

oppiminen riippumatta oppilaan kielestä, uskonnosta tai etnisestä tausta. Opetuksella 

halutaan antaa perusta ihmisoikeuksia kunnioittavaan ja laajakatseiseen 

”maailmankansalaiseen”, jonka tulevat päätökset pohjautuisivat eettisyyteen ja kestävään 

kehitykseen. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 14; 19.) 

Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan jo 1-2 luokan opetuksessa tärkeiksi oman 

kulttuurin, muiden kulttuurien ja erityisesti kansainvälisyyden arvostaminen ja siihen 

tutustuminen (mt. 102). On helppo huomata yhä enemmän globalisoituvan maailman 

vaikutus myös opetussuunnitelman suunnitteluun. Lapsista halutaan muovata jo pienestä 

pitäen kansainvälisiä toimijoita, joille vieraiden kulttuurien ja maiden kohtaaminen 

näyttäytyy pikemminkin hienona mahdollisuutena, kuin pelottavana vieraana asiana. 

Peruskoulun luokilla 3-6 oppilaille halutaan järjestää mahdollisuuksia kansainväliseen 

yhteistyöhön ja erilaisten toimintatapojen ja kulttuurien vertailuun. Opetuksessa tuetaan 

oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että 

muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 164.) Voisi ajatella, että yksi 

tärkeimmistä kielen opetuksen tavoitteista on saada oppilas nimenomaan rohkeaksi 

kielenkäyttäjäksi, erityisesti vierailla kielillä. Oppilaille halutaankin viestittää, että vaikka 
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kielitaito ei ole täydellinen, tärkeintä on ymmärretyksi tuleminen, ei retorisesti hienojen ja 

monimutkaisten lausekuvioiden rakentaminen ja kieliopillisesti virheetön teksti, vaikka 

tähän toki pitää opetuksella pyrkiä. 

Peruskoulun luokilla 7-9 koulutyössä halutaan tukea oppilaiden kulttuuri-identiteetin 

muodostumista ja kulttuurisesti kestävää elämäntapaa, joka perustuu ihmisoikeuksien 

kunnioittamiselle. Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti 

rikkautena ja myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten 

kulttuurit, uskonnot ja eri maailmankatsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa sekä 

pohtimaan, millaisia asioita ja tekoja ei voida ihmisoikeuksien vastaisina hyväksyä. 

Koulutyössä halutaan edistää suunnitelmallisesti kunnioitusta ja luottamusta muita 

ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan. Opetuksessa tutustutaan keskeisiin 

ihmisoikeussopimuksiin ja niiden merkitykseen ja toteutumiseen nykypäivän maailmassa. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 315.) 

 

3.4 Kestävä elämäntapa 

 

Viimeinen opetuksella tavoiteltavista arvoista on kestävän elämäntavan välttämättömyys. 

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan siis ekosysteemien monimuotoisuuden ymmärtämistä 

ja uusiutumiskyvyn vaalimista rakentamalla osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle 

käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. Opetussuunnitelman perusteissa halutaan muistuttaa, 

että ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemistä. Perusopetuksen 

tavoitteeksi halutaan asettaa kestävän kehityksen tunnistaminen ja ekososiaalisen 

sivistyksen välttämättömyys. Oppilaat halutaan saada toimimaan sen mukaisesti ja 

ohjataan kestävän elämäntavan omaksumiseen. Perusopetuksella halutaan saada oppilaat 

tiedostamaan heidän vastuunsa tulevina kuluttajina ja päättäjinä. Heillä on vastuu 

teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 16.) Ympäristön suojelemisen 

tärkeys ja merkitys avautuu oppilaalle omakohtaisen luontosuhteen kautta. Halutaan siis 

saada oppilas näkemään oman lähiympäristönsä luonnon moninaisuus ja sitä kautta 

ymmärtämään sen arvo ja omien tekojen ja päätösten vaikutus siihen.  Oppilaita ohjataan 

ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös 
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lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. (mt. 166.) Kestävään elämäntapaan koulu 

kasvattaa eniten omalla esimerkillään. Kestävän elämäntavan edistämisessä korostuvat 

erityisesti yhdessä toimimisen taidot, lähiyhteisön kulttuurisen monimuotoisuuden 

havainnoiminen sekä luonnossa liikkuminen ja luontosuhteen vahvistaminen. (mt. 101.) 

Kestävä elämäntapa on monisyinen käsite ja siihen liittyy paljon arjen taitoja, joita 

halutaan perusopetuksessa opettaa. Tärkeitä taitoja arjessa elämisessä ovat 

opetussuunnitelman perusteiden mukaan muun muassa omasta henkilökohtaisesta 

terveydestä huolehtiminen, turvallisuudesta ja ihmissuhteista huolehtiminen, aktiivisesta 

liikkumisesta ja turvallisesta käyttäytymisestä liikenteessä mutta myös 

teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja 

kuluttamisesta. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 20.) 

3.5 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

 

Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan myös työelämätaidot ja yrittäjyys. Tämä 

aihekokonaisuus ei kuulu enää arvoperustaa käsittelevän luvun alle, vaan laaja-alaista 

osaamista käsittelevään lukuun, jossa kerrotaan tarkemmin perusopetuksen tavoitteista. 

Peruskoulusta on haluttu muovata entistä enemmän instituutio, joka valmistaa lapsia ja 

nuoria työelämään. Niinpä oppilaiden halutaan perusopetuksessa saavan yleisiä 

valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. 

Oppilaat halutaan tutustuttaa lähialueen elinkeinoelämään ja sen erityispiirteisiin ja 

keskeisiin toimialoihin Oppilaille halutaan antaa kokemuksia työnteosta saada heidät 

huomaamaan sekä kehittämään työelämässä tarvittavia tärkeitä taitoja, kuten kieli- ja 

vuorovaikutustaitoja. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 22.) 

Yrittäjyyskasvatus on teemana sellainen, joka tuli ensi kertaa opetussuunnitelman 

perusteisiin vuonna 2004. Se on haluttu säilyttää opetussuunnitelman perusteissa tälläkin 

kertaa ja ehkä jopa lisätä sen merkitystä. Käsittelen myöhemmin syitä, miksi 

yrittäjyysteema on haluttu ottaa osaksi kansallista opetussuunnitelmaa. Vuonna 2014 

aiheen tärkeyttä perustellaan työn luonteen muuttumisella esimerkiksi teknologisen 

kehityksen ja talouden globalisoitumisen seurauksena (Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014, 22). Oppilaille halutaan antaa kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn 

ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja 
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yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat oppia yrittäjämäistä 

toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman 

työuran kannalta. Koulutyössä halutaan opettaa ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä sekä 

verkostoitumista. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi ja hallittu 

ottaminen ovat keskeisiä teemoja ja niitä harjoitellaan käytännössä erilaisten projektitöiden 

kautta. (mt. 22.) 

Koulussa harjoitellaan oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyä mutta myös 

ryhmätyöskentelytaitoja. Järjestelmällinen ja pitkäjänteinen työskentely ja 

epäonnistumisten ja pettymysten kohtaamisen harjoittelu ovat keskeisiä teemoja 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 22). Kyseiset taidot ja valmiudet 

liittyvät yleisesti ottaen työelämässä pärjäämiseen mutta painopisteen voi nähdä olevan 

yrittäjyydessä. Peruskoulun halutaan siis kasvattavan tulevia, yrittäjämäisiä, kansalaisia, 

joilla on mahdollista työllistää itsensä tulevaisuuden muuttuvilla työmarkkinoilla. 
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4. VANHEMMAT OPETUSSUUNNITELMAT 

 

Otan tässä tutkimuksessa tarkasteluun myös kahdet viimeiset perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, nämä ovat siis vuosilta 1994 sekä 2004. Tällä hetkellä 

sovellamme vielä 2004 ilmestynyttä opetussuunnitelman perusteita. Pyrin löytämään 

yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia näistä asiakirjoista verrattuna vuoden 2014 vastaavaan. 

Ensimmäisenä näkyvänä ja ilmeisenä erona löysin sen, että vuoden 1994 

opetussuunnitelman perusteet on painettu ainoastaan paperiseen muotoon kun taas kaksi 

uudempaa ovat saatavilla ensisijaisesti sähköisenä. 

4.1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1994 

 

Vuoden 1994 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa arvoperusta on ilmaistu 

2014 julkaistun opetussuunnitelman perusteiden tavoin myös heti alkusanojen jälkeen. 

Ennen varsinaista arvoperustan käsittelyä, opetussuunnitelman perusteissa käsitellään 

koulun yleissivistävää tehtävää. Merkillepantavaa on, että teknologiaosaaminen nähdään 

yhdeksi yleissivistyksen osa-alueeksi. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan vuonna 

1994 yhteiskunnan tekninen kehittyminen edellyttää kaikilta kansalaisilta uudenlaisia 

valmiuksia käyttää tekniikan sovelluksia sekä kykyä vaikuttaa teknologisen kehityksen 

suuntaan (Opetushallitus 1995, 11). Peruskoulun tehtävänä onkin nähty antaa oppilaille 

sukupuolesta riippumatta mahdollisuus tutustua tekniikkaan, teknologiaan sekä niiden 

käyttöön. Tärkeäksi nähdään myös teknologian käyttö ihmisen ja luonnon 

vuorovaikutuksessa ja osata käyttää sen tuomia mahdollisuuksia ja toisaalta ymmärtää 

käyttöön liittyviä seurauksia. (mt. 11-12.) 

1994 opetussuunnitelman perusteissa arvoperustan täsmentämiseen keskeisenä 

työvälineenä on nähty eettinen pohdinta. Etiikkaa on lähdetty perustelemaan niinkin 

kaukaa kuin antiikin ajan perusarvoista hyvyydestä, totuudesta sekä kauneudesta. 

Nykyaikaisiakin arvoja on otettu huomioon, muun muassa ihmisarvon ja elämän 

kunnioittaminen sekä ihmisten välinen tasa-arvo rodusta, sukupuolesta tai varallisuudesta 

riippumatta. (Opetushallitus 1995, 13.) Arvoperustaa käsittelevä luku on jaoteltu neljään 

eri alaotsikkoon. Näistä ensimmäinen on kestävän kehityksen edistäminen. Tässä 
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kappaleessa halutaan korostaa, että ympäristön tilan parantaminen ja maapallon 

elinkelpoisuuden säilyttäminen myös tulevaisuudessa vaativat toimintatapojen muutosta. 

Olennaista on sopeuttaa ihmisen harjoittama talous luonnon ehtoihin. Kasvatus nähdään 

tämän päämäärän toteuttamisessa ensisijaisen tärkeäksi välineeksi ja muistutetaan koulujen 

mahdollisuuksista luoda yhteistyössä tukiverkostojensa kanssa vahvistaa osaamista, jota 

oppilaat sitten myöhemmässä elämässä tarvitsevat yhteiskunnan jäseninä ja 

kansainvälisessä yhteistyössä kulttuurievoluution suunnan korjaamiseksi. (mt. 13.) 

Toinen alaotsikko on nimeltään Kulttuuri-identiteetti, monikulttuurisuus ja 

kansainvälistyminen. Monelle peruskoululaiselle suomalainen kulttuuri ja siihen kuuluva 

yhteys Pohjoismaiden kanssa luovat kulttuuri-identiteetin perustan. Tässä kappaleessa 

kulttuuri-identiteetin rakentumista selitetään ensisijassa kielellä, joko suomen kielellä tai 

ruotsin kielellä. Alkuperäiskansa saamelaiset saa myös maininnan omasta kulttuuristaan, 

jonka suojeleminen ja säilyttäminen on tärkeää. Maassamme elävistä etnisistä ryhmistä 

romanit toimivat esimerkkinä tässä yhteydessä ryhmästä, jolla on omanlainen, 

kantaväestöstä poikkeava kieli ja kulttuuri. (Opetushallitus 1995, 13-14.) On 

huomionarvoista, että vielä vuonna 1994 globalisaation ajatus ei ollut vielä niin pitkällä 

kuin se esimerkiksi 20 vuotta myöhemmin 2010-luvulla on. Ihmisten liikkuvuus ja 

maahanmuutto on kuitenkin lisääntynyt ja sen odotetaan kasvavan, kuten 

opetussuunnitelman perusteissa oleva lause hyvin kertoo: kouluihimme tulee yhä enemmän 

kieli- ja kulttuuritaustaltaan erilaisia oppilaita, jotka muuttavat kouluamme entistä 

monikulttuurisemmaksi. Tämän ilmiön katsotaan luovan pohjaa kansainväliselle 

yhteistyölle, joista hyvänä esimerkkinä on Euroopan yhdentyminen. (mt. 14.) Ei olekaan 

ihme, että tällainen tekstikappale on haluttu sisällyttää myös opetussuunnitelman 

perusteisiin, ottaen huomioon Suomen liittyminen Euroopan Unioniin heti seuraavana 

vuonna 1995. 

Kaksi viimeistä alaotsikkoa lyhyille kappaleille ovat Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin edistäminen sekä kansalaisyhteiskunnan jäseneksi kasvaminen. Ensimmäisen 

otsikon alla korostetaan maailman nopeaa muuttumista ja sen myötä yhteisön merkityksen 

kasvua. Yhteisön merkitys yksilön psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä tukevana 

tekijänä on nähty olevan suuri, kuten myöskin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tiedot, taidot ja asenteet, joita yhteisö siinä toimiville 

yksilöille välittää. Viimeinen alaotsikko käsittelee kansalaisyhteiskuntaa, jonka 

tunnusmerkkeinä nähdään kansalaisten keskinäinen tasa-arvo ja yksilöiden tahto osallistua 
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yhteisten asioiden hoitoon. Mielipiteenvapaus kansalaisyhteiskunnan toiminnassa on 

ensisijaisen tärkeää sekä poliittisten päättäjien ja viranomaisten toiminnan avoimuus, jotta 

sitä on mahdollista valvoa. Peruskoulun opetuksessa näitä asioita halutaan tuoda esiin 

opettamalla sellaisia valmiuksia, jotka luovat edellytykset toimia aktiivisena, kriittisenä ja 

vastuuntuntoisena kansalaisyhteiskunnan jäsenenä. Oppilaalle tulee siis antaa mahdollisuus 

tutustua yhteiskunnan toimintaan käytännön tasolla ja harjoitella sitä. Tähän liittyen 

opetussuunnitelman perusteissa on haluttu nostaa esiin tyttöjen ja poikien välinen tasa-

arvo, ja kuinka kasvatustavoitteena on luoda asenneilmapiiri, jossa molemmat sukupuolet 

voivat toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin niin kansalaisyhteiskunnassa kuin 

perhe-elämässäkin. (Opetushallitus 1995, 14.) 

4.2 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 

 

Tällä hetkellä käytössä oleva perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on julkaistu 

vuonna 2004. Myös näissä perusteissa on katsottu tärkeäksi selventää opetuksen arvopohja 

heti sisällysluettelon jälkeen, kuten kahdessa muussa tässä tarkastellussa julkaisussa. 

Arvoiksi, joita opetuksen on haluttu noudattavan, on katsottu ihmisoikeudet, tasa-arvo, 

demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen 

sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2004, 14). Opetuksen perustaksi katsotaan suomalainen kulttuuri, joka on muovautunut 

alkuperäisen, pohjoismaisen sekä eurooppalaisen kulttuurin vuorovaikutuksessa. 

Opetuksessa tulee ottaa huomioon kansankielet, vähemmistöt ja kaksi kansankirkkoa, 

joskin opetuksen tulee olla uskonnollisesti tunnustuksetonta ja poliittisesti sitoutumatonta. 

Myös kulttuurin monipuolistuminen maahanmuuton seurauksena tulee ottaa huomioon 

opetuksessa. Perusopetuksella halutaan opettaa paitsi oman kulttuuri-identiteetin 

rakentumista ja kunnioittamista mutta myös suvaitsevaisuutta erilaisia kulttuureja ja 

ihmisiä kohtaan. (mt. 14.) 

Perusopetuksen tavoitteina nähdään edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön 

oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Yksi tärkein työkalu näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi on lisätä ja edistää sekä alueellista että yksilöiden välistä tasa-arvoa. Myös 

sukupuolten välinen tasa-arvo nähdään ensisijaisen tärkeäksi ja opetuksella halutaankin 

edistää tyttöjen ja poikien välistä tasa-arvoa antamalla heille samanlaiset valmiudet toimia 
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yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004, 14.) 

Ehkäpä suurin muutos, joka on tapahtunut kun verrataan 2004 vuoden opetussuunnitelman 

perusteita vuoden 1994 perusteisiin, on yrittäjyyskasvatuksen korostaminen. 

Aihekokonaisuus Osallistuva kansalainen ja yrittäjyys käsittelee näitä teemoja. 

Perusopetuksen on haluttu tukevan oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, 

päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi, joka oppii 

hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumiseen 

tarvittavia valmiuksia sekä yrittäjämäisiä toimintatapoja. Näitä yrittäjämäisiä 

toimintatapoja ovat vastuunottaminen, epävarmuuden sietäminen, pitkäjänteinen toiminta 

päämäärän saavuttamiseksi sekä innovatiivisuus ja aloitteellisuus. Oppilaan halutaan myös 

oppivan yhteiskunnan toiminnan rakenteita, muun muassa kykyä erotella yksityinen ja 

julkinen sektori toisistaan. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 40.) 

Yrittäjyyden merkitys kasvatuksessa ja opetuksessa on siis ollut mainittuna ja korostettuna 

sekä 2004 että 2014 vuosien opetussuunnitelman perusteissa. Tämä on sinänsä suuri 

muutos verrattuna vuoden 1994 perusteisiin, koska se kuvastaa yhteiskunnan ja 

talouspolitiikan muutosta uusliberaaliin suuntaan. Uusliberalismi on oikeistolainen 

talouspolitiikka, jossa etenkin yksilönvapautta ja yrittäjyyttä arvostetaan. 

Koulutuspolitiikka on muuttunut muun politiikan mukana uusliberaaliin suuntaan jo 1980-

luvulta lähtien. Suurimmat muutokset yksilönvapauden lisäämiseksi koulutuksessa nähtiin 

1990-luvulla mutta yrittäjyyden korostaminen on kirjattu vasta vuoden 2004 

opetussuunnitelman perusteisiin. Kriitikoiden mielestä yrittäjyyskasvatusta ei otettu 

peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin ja opettajankoulutukseen vahingossa, vaan 

elinkeinoelämän harjoittaman määrätietoisen lobbauksen seurauksena. Kritiikki kohdistuu 

myös nykyään harjoitettuun koulutuspolitiikkaan, jonka on nähty olevan paradoksaalista: 

sen pohjalta tehdyt opetussuunnitelmat käskevät harjoittelemaan kansantalouden kasvun 

nimissä rahan tekemistä ja kuluttamista, mutta vaativat samalla suhtautumaan niihin 

kriittisesti. (Ojajärvi & Steinby 2008, 75-77.) 
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4.3 Erot opetussuunnitelmien perusteiden välillä 

 

On helppo huomata yhtäläisyydet vuosien 1994 ja 2014 perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden arvopohjissa. Arvopohjaa on haluttu molemmissa käsitellä 

usean sivun laajuisesti. Myös teemat ovat yllättävän yhtäläiset: kestävä elämäntapa, 

kansalaisyhteiskunnan ja demokratian toimiminen, tasa-arvo, kulttuuri-identiteetin 

vaaliminen, ja jopa jo 1994 mainittu teknologian hyödyntäminen ja siihen kuuluvien 

perustaitojen hallitseminen. Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa puhutaan myös 

tasa-arvosta, kulttuuri-identiteetin vaalimisesta sekä monikulttuurisuudesta. Kuitenkin 

esimerkiksi kestävän kehityksen ja teknologian merkitystä opetuksen lähtökohtina ei juuri 

mainita alun arvopohjaa käsittelevässä luvussa. Nämä teemat toki mainitaan myöhemmin 

oppimistavoitteita käsittelevässä luvussa. Vuoden 2004 perusteissa on siis huomattavissa 

eroa kirjoitustyyliltään verrattuna edeltävään ja seuraavaan opetussuunnitelman 

perusteisiin. 

Yksi syy tälle erolle voisi olla vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden arvopohjaa 

käsittelevän luvun loppuun muotoiltu lause: ”Perusopetuksen paikallisessa 

opetussuunnitelmassa tulee tarkentaa opetuksen perustana olevia arvoja” (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004, 14). Tämä lause erottaa vuoden 2004 

opetussuunnitelman perusteet sekä aikaisemmasta, 1994 julkaistusta versiosta, myös 2014 

julkaistusta, uudemmasta versiosta. Tekstistä voisi päätellä, että paikallisille 

opetusviranomaisille on haluttu antaa valtaa tarkentaa ja määritellä itse hyväksi katsomiaan 

arvoja opetukselle ja tämän takia yleistä arvopohjaa ei olla haluttu käsitellä niin kattavasti. 

Voisi ajatella kyseessä olevan enemmänkin laaditut suuntaviivat arvoperustan pohjaksi ja 

sitä seuraava luottamus paikalliseen opetussuunnitelmaan laadintaan. Näihin päätelmiin 

ohjaa muun muassa se, että arvoperustaa käsittelevä luku vuonna 2004 on vain noin puoli 

sivua, kun vertailuna 2014 opetussuunnitelman perusteissa arvopohjaa käsittelevä kappale 

alalukuineen on lähes neljä sivua ja 1994 sitä käsitellään kolmen sivun laajuisesti. 

Seuraavaksi voisikin analysoida, miksi tällainen muutos on haluttu toteuttaa; miksi laatia 

yleinen ja yhtenäinen arvopohja, jota perusopetuksen ympäri Suomen halutaan 

noudattavan? Ja miksi muutos päinvastaiseen on haluttu toteuttaa juuri 2004, poiketen 
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edeltävästä ja seuraavasta versiosta. Ensimmäiseksi tulisi mieleen, että arvopohja on niin 

vahvasti opetusta, sen metodeja ja painotuksia muokkaava tekijä, ja jos tämä tekijä on 

jokaisen paikallisen opetusviranomaisen erikseen laatima, opetuksen piirteet ja jopa sen 

taso ovat saattaneet vaihdella alueittain niin paljon, että on nähty virheeksi antaa 

paikallisen opetussuunnitelman laatijan vastuulle määrittää alueellinen arvopohja ja nähty 

järkeväksi palata määrittelemään uudestaan vain yksi ja yhtenäinen arvoperusta. Syynä 

tällaiseen muutokseen saattaa olla paljon vähäpätöisempikin seikka, vaikkapa vain vuoden 

2004 opetussuunnitelman perusteiden laatineiden virkamiesten kirjoitustyyli, mutta tästä 

olisi mahdollista laatia aivan toinen tutkimus, enkä aio siis tähän asiaan ottaa tässä työssäni 

sen enempää kantaa.  
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5. POHDINTA 

 

Tutkimukseni pohjalta voin sanoa, että koulujärjestelmä arvojen välittäjänä toimii 

tehokkaasti. Piilo-opetussuunnitelmaa käsitellessä, sen mielenkiintoinen luonne tulee 

esille. Lukiessani lähdekirjallisuutta, olen yrittänyt löytää ratkaisua piilo-

opetussuunnitelman luonteeseen, onko se hyvä vai paha, tarpeellinen vai tarpeeton? En ole 

päässyt, ainakaan vielä, tyydyttävään lopputulokseen. Piilo-opetussuunnitelma voidaan 

nähdä ilmiöksi, jota ei voida taltioida tai kesyttää. Sitä ei voi myöskään poistaa: jos on 

opetussuunnitelma, on piilo-opetussuunnitelma. Jokaisen kasvattajan, etenkin 

ammattitaitoisen opettajan, tulisi kohdella piilo-opetussuunnitelmaa kunnioittavasti, sillä 

sen voima koulumaailmassa on suuri, ja pienetkin, merkityksettömiltä tuntuvat asiat, 

vaikuttavat siihen. Kysymykseen, kenen vastuulla piilo-opetussuunnitelma on, ei voida 

myöskään yksiselitteisesti vastata. Yksi hyvä vaihtoehto vastaukseksi voisi olla opettaja. 

Opettajalla on koululuokassa suuri valta oppilaiden tulevaisuuden muovaajana. Vanhan 

sanonnan mukaan vallan mukana kasvaa vastuu. Koska perusoletuksena on, että 

suomalainen opettaja on koulutettu ammattilainen, täytyy myös hyväksyä hänen valtansa 

lapsiin. Samalla voidaan olettaa hänen ymmärtävän piilo-opetussuunnitelmaa paremmin 

kuin maallikko. Voitaisiinkin esittää vaatimus, että opettajan tulisikin pyrkiä oppimaan ja 

tiedostamaan piilo-opetussuunnitelma kaikin keinoin, niin syvällisesti kuin mahdollista. 

Philip. W. Jackson teki uraauurtavaa työtä havaitessaan piilo-opetussuunnitelman ja 

luodessa sitä kuvaavan teoksen. On kuitenkin syytä ihmetellä, miksi piilo-

opetussuunnitelman ”löytäminen” kesti näinkin kauan. Järjestäytynyttä opetusta on 

kuitenkin ollut jo hyvin pitkän aikaa ja sitä myötä jonkinlainen suunnitelma opetuksesta, 

eli opetussuunnitelma. Koulun käytänteet ja opetussuunnitelma muodostavat joka kerta 

välttämättä myös piilo-opetussuunnitelman, joten voidaan sanoa piilo-

opetussuunnitelmankin olleen olemassa jo erittäin pitkiä aikoja. Väitän, että piilo-

opetussuunnitelman tiedostaminen on kehittänyt nykyaikaista opetusta oikeaan suuntaan. 

Mikäli se olisi tiedostettu jo aikaisemmin, olisiko opetuksen laadun tarkkaileminen ja 

kehittäminen ollut mahdollisesti jo aikaisemmin helpompaa? 

Mitä tulee esittelemiini uusimman perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

tärkeinä pitämiin arvoihin, voidaan nähdä selkeästi muutama painotuspiste lasten ja 
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nuorten kasvatuksessa: kansainvälisyys, kestävä kehitys, yhteisöllinen vaikuttaminen sekä 

yrittäjyyskasvatus. Jokainen näistä vaatimuksista kuvastaa tämän hetkistä maailman ja 

Suomen tilannetta erinomaisesti. On helppo hyväksyä ajatus, että kasvatus on suurin 

työväline tulevaisuuden muovaamiseen ja sen takia hyvän opetussuunnitelman 

vaatimuksena onkin pysyä ajan hermolla ja kyky katsoa tulevaisuuteen ja niihin kykyihin 

ja taitoihin, joita silloin Suomen ja maailman kansalainen tarvitsee. 

Kun aloin tutkia vanhempia opetussuunnitelman perusteita, ensin vuoden 1994 ja sitten 

vuoden 2004, uskoin löytäväni melko erilaisia arvokäsityksiä kuin uusimmassa 

opetussuunnitelman perusteissa: 20 vuotta on kuitenkin pitkä aika, ja maailma on 

muuttunut paljon 1990-luvulta tultaessa 2010-luvulle muun muassa teknologian ja 

globalisaation kehittyessä isoin harppauksin. Jouduin kuitenkin huomaamaan, kuinka 

samat, tärkeäksi katsotut arvot, ovat kantaneet 20 vuoden ajan ja vain pientä vaihtelua sekä 

painotuseroja oli havaittavissa. 

Nostaisin kuitenkin esille yhden asiakokonaisuuden, joka erottaa kaksi uusinta 

opetussuunnitelman perustetta vanhimmasta: yrittäjyyskasvatus. Kuten aikaisemmin 

mainitsin, yrittäjyyskasvatuksen teemat ovat saaneet osakseen kritiikkiä. Tämä kritiikki ei 

johdu opetuskokonaisuuden epätarkoituksenmukaisuudesta, vaan syistä, joiden takia 

yrittäjyyttä halutaan koulussa nykyään opettaa. Suomalainen elinkeinoelämä on 

muuttumassa tulevaisuuden työntekijöiden ammattikuvan kanssa. Jos oletetaan, että 

tulevaisuuden työsuhteet tulevat olemaan entistä katkonaisempia ja työnsaanti voi olla 

entistä vaikeampaa, kasvatus yrittäjämäisiin toimintatapoihin, asenteisiin sekä 

ajattelumalleihin voi olla kaivattu vastaus, mikäli se antaa tulevaisuuden työntekijöille 

valmiuksia työllistää itsensä monipuolisesti. Kriitikot sen sijaan pelkäävät suomalaisen 

yleissivistävän koulun tuhoutumista, mikäli elinkeinoelämän toimijat alkavat säädellä 

koulun opetuskokonaisuuksia ja muuttaa sen arvoneutraalia ilmapiiriä omaksi edukseen 

hakiessaan taloudellista voittoa. 

Opetussuunnitelman perusteiden muuttaminen, sisältöä poistaen ja lisäten, ei tapahdu 

sattumalta. Asiakirjoina ne kuvaavat hyvin sen hetkistä poliittista tilannetta ja sen 

painotuksia. Yrittäjyyskasvatuksen lisääminen opetussuunnitelman perusteisiin kertookin 

hyvin koulujärjestelmän riippuvuudesta sen hetkisestä käytännön politiikasta, siis ainakin 

koulutus- ja talouspolitiikasta. Yrittäjyyskasvatuskriitikoille voisi vastata, että mikäli 

yhteiskunta muuttuu, koulunkin on muututtava, jotta se vastaisi tarpeisiin, jotka sen 
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odotetaan täyttävän. Tästä perspektiivistä onkin positiivista huomata, että muutosta todella 

tapahtuu – koulutuksesta siis aidosti välitetään.  
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