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Hallitusohjelmassa todella paljon seurattavaa
! Varmistettava että meille tärkeät asiat 
etenevät oikeasti. 
OAJ:n vaikuttamistyön painopisteitä keväällä ovat
• Koulutuspoliittinen selonteko 2030 luvulle, jota laaditaan 

vuoden 2020 aikana.
• Oppivelvollisuuden laajentaminen, lakiluonnos keväällä
• Oppimisen tuen uudistukset aina varhaiskasvatuksesta toiselle 

asteelle – OAJ:n oma edunvalvonnallinen aloite, josta tehdään 
vaikuttamismateriaalia 

!Edelleen huoli koulutuksen rahojen kohdentamisesta
!Huhtikuun kehysriiheen vaikuttaminen



Koulutuspoliittinen selonteko
• Osaamisen ja oppimisen tiekartta vuodelle 2030 eli 

koulutuspoliittinen selonteko valmistellaan vuoden 2020 aikana
• Pitkäaikainen OAJ:n tavoite yli vaalikausien ylettyvästä 

suunnitelmallisuudesta koulutuksessa
• Linjataan pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja 

osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon 
vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi. 

• Valmistelu aloitettu syksyllä 2019
• Lausuntokierros syyskuussa 2020 ja valmis esitys hallitukselle 

ennen 2020 loppua. 



Oppivelvollisuuden laajentaminen
• Maan hallitus on linjannut hallitusohjelmassaan 

oppivelvollisuuden laajentamisesta 18 vuoteen 
saakka.

• Aikataulu uudistukselle on tiukka, hallituksen 
esitys tulossa lausuntokierrokselle huhtikuussa.

Paljon on vielä kysymyksiä 
vastaamatta…
MUTTA OAJ:lla on selkeät 
tavoitteet oppivelvollisuuden 
laajentamisen reunaehdoiksi!



Perusopetus



Perusopetuksesta hallitusohjelmassa
• Laadun ja tasa-arvon ohjelma (180milj)

• Koulutuksellinen tasa-arvo 120, tuen muodot 50, opetuksen laatu 10
• Arviointi uudistuu

• Opetussuunnitelma uudistetaan arviointia koskevan luvun osalta ja 
uudistukset siirretään sellaisenaan paikallisiin opetussuunnitelmiin. 

• Kolmiportaisen tuen uudistaminen
• Tuen tarjonnassa merkittäviä eroja koulutuksen järjestäjien ja koulujen 

kesken
• Opettajamitoitus OAJ:n yksi ratkaisumalli

• Islannin mallista Suomen malli
• Tavoitteena harrastustoimintaa kaikille nuorille, taiteen perusopetus



Perusopetus – laadun ja tasa-arvon 
ohjelma 2020-2022 (180 milj.) 
• Koulutuksellisen tasa-arvon 

vahvistamiseen 120
• Ryhmäkoot, perustaidot, digitaidot, 

oppilaanohjaus
• Lasten saama tuki 50

• Kolmiportaisen tuen vahvistaminen, toimiva 
inkluusio, oppimisen tuen palvelut koulussa

• Opetuksen laadun vahvistaminen 10
• Rehtorien ja opettajien osaaminen, 

täydennyskoulutushankkeet, 
opetussuunnitelmien toimeenpano

• Toimenpiteiden tarkempi toteutus ei ole 
vielä selvillä

• Toimenpiteiden painotuksiin vaikuttaminen



Kolmiportaisen tuen uudistaminen 
hallitusohjelman pohjalta
• Tuen tarjonnassa ja oppiaineiden yksilöllistämisissä on valtavia 

eroja eri koulutuksenjärjestäjien ja koulujen välillä
• Kirjaus asiantilan korjaamisesta on hallitusohjelmassa

• OAJ:n malli oppimisen tukeen, mm.:
• Tuen portaisiin selkeät rajat-> siirtyminen seuraavalle portaalle tuo 

automaattisesti vahvemman tuen
• Oppilaan oikeus pienryhmään yhtä vahvaksi kuin oikeus lähikouluun
• Yksilöllistäminen viimesijaiseksi keinoksi, ensin annettava oppilaalle 

mahdollisuus intensiiviseen tukeen pienryhmässä
• Opettajamitoitus, johon sisältyy tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden 

määrän huomioiminen yleisopetuksen ryhmissä
• Asiakirjojen yksinkertaistaminen



Lukiokoulutus



Lops 2021 ja edunvalvonta
• Uusi LOPS haastaa yhteissuunnitteluaikaa

• YS ajan seuraaminen ja suunnittelu
• Vipu –työkalun käyttäminen työajan seuraamisen tukena
• Opetusvelvollisuuskeskustelu oppiaineita yhdistävien opintojaksojen seurauksena

• Osaamisen kehittämistä pidettävä esillä LOPS jalkauttamisen yhteydessä
• Arviointi- ja ohjausosaaminen 
• Erityispedagoginen osaaminen
• Digitaaliset työtavat, alustat ja ohjelmat

• Tutoropettajamallin jatkaminen ja vahvistaminen osana osaamisen kehittämistä sekä 
LOPS toimeenpanoa 

• Opettajien digitaaliset työvälineet on oltava kunnossa
• Arviointi- ja ohjauskäytänteiden paikallista kirjaamistyötä arvioitava käytännöllisyyden ja 

opettajan työkuorman osalta 
• Paikallisyhdistyksen edustaja mukaan LOPS työhön

• Resurssien puute: OAJ:n lausunto rahoituksen vahvistamisesta (19.11.2019)

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/lausunnot/2019/lukioiden-rahoituksen-vahvistaminen-valttamatonta/


Lukiodiplomien kehittäminen
• OAJ esitti syksyllä 2018, että lukiodiplomi voisi tulevaisuudessa korvata yhden viidestä (2022), 

kirjoitettavasta yo-tutkinnon kokeesta.
• Taustalla lukiokoulutusta ja ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön sekä korkeakoulujen 

opiskelijavalintamenettelyn uudistaminen.
• Taito- ja taideaineiden asema osana yleissivistävää lukiokoulutusta aiempaa selkeämmin 

näkyväksi. 
• Vahvistaisi taito- ja taideaineiden asemaa lukiokoulutuksessa.

• Osaaminen tehdään näkyväksi lukiodiplomilla.
• Harrastaminen, taiteen perusopetus

• Mahdollistaisi lukiodiplomin valtakunnallisen hyödyntämisen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa!
• Esim. OKL saisi opettajankoulutukseen näyttöä tarpeellisesta osaamisesta
• Motivaatiotekijä opiskelijoille panostaa ko. aineisiin.

• OKM: on nimennyt tammikuussa selvitysryhmän (3 henkilöä) selvittämään
• Lukiodiplomin yhdenvertaisia suoritusmahdollisuuksia
• Hyödynnettävyyttä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa
• Linkki OKM:n tiedotteeseen

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-selvittaa-lukiodiplomijarjestelman-muuttamista-kaikkia-koulutuksen-jarjestajia-velvoittavaksi


Suomessa väestörakenne rajussa 
muutoksessa

- Mitä se merkitsee opetusalan näkökulmasta?
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Lähde: Timo Aro



Hakijamäärät luokanopettajakoulutukseen
Yliopisto/
filiaali

2016 2017 2018 2019 Ero 2016-2019

Helsinki 1771 1449 1366 1127 - 644
Joensuu 975 912 962 1022 + 47
Savonlinna 797 550 - -
Jyväskylä 1774 1584 1533 1357 - 417
Lappi 967 860 817 617 - 350
Oulu 1366 1229 1121 1043 - 323
Tampere 1966 1740 1729 1644 - 322
Turku 1508 1438 1315 1251 - 257
Rauma 1144 1006 885 799 - 345



Muuttuva arviointi
Perusopetus



Pitkä tie arvioinnin uudistamiseksi
• Mistä kaikki alkoi?
• Opetussuunnitelman perusteet 2014

• Palautteen antamisen kulttuuri
• Arvioinnin yhdenvertaisuus

• OAJ ollut asiassa aktiivinen (mm. arviointikeskustelut, 
arviointimyytit, dokumentointi)

• Vuonna 2018 käynnistetty arvioinnin kehittämishanke etenee
• Uudistettu OPS-perusteiden arviointiluku annettu helmikuussa 2020
• Arviointikriteerien uudistaminen on käynnissä



Uudistuksen pohjalla oleva kuuleminen ja 
tutkimus
• Arvioinnin yhdenvertaisuusongelmista on merkkejä lukuisissa 

tutkimuksissa (mm. KARVI)

• OPH:n OPS-seuranta osoitti suurta paikallista kirjavuutta 
arviointikäytänteissä, jopa perusteiden vastaisuuksia. OPH on 
prosessissa käyttänyt myös laajoja verkkokuulemisia, pyöreän 
pöydän keskusteluja yms.

• OAJ on kuullut aiheesta laajasti opettajakuntaa ja sen edustajia. 
Arviointi on ollut kiistatta yksi puhuttaneimmista aiheista OPS-
uudistuksen yhteydessä. 



Mitä OAJ on tavoitellut? Tavoitteiden toteutuminen?
1. Perusopetuksen arviointi on uudistettava yhdenvertaisuuden 

parantamiseksi ja opettajien kasvaneen arviointityön rajaamiseksi
2. Ei peruskoulun päättökoetta tai koko ikäluokan kansallisia kokeita
3. Opetussuunnitelman arviointilukua on selkeytettävä

• Paikallista kirjavuutta arvioinnissa on suitsittava
• Arvioinnin tehtävät on määriteltävä selkeästi, etenkin jatkuvan palautteen erottaminen 

osaamisen tason arvioinnista
• Formatiiviseen arviointiin keksittyä byrokratiaa karsittava

4. Arviointiin on saatava myös vähimmäisosaamisen kriteerit (vuosiluokille 2, 
4 ja 6 sekä päättöarviointi)

5. Yksittäisiä arviointikriteerejä karsittava ja yksinkertaistettava niiden 
käytettävyyden parantamiseksi

6. Numeroarvioinnin aloittamiseen alakoulusta yhteinen linjaus
7. Kansallinen arvioinnin tukipankki 
8. Opettajien arviointiosaamisen vahvistaminen



Uusi arvioinnin OPS. Mikä muuttuu?
(1) Arvioinnin tehtävän määrittely
• Perustuu luonnoksiin uudesta OPSista, joka annetaan helmikuussa
• Arvioinnin tehtävät on nyt määritelty selkeästi:

• Formatiivinen arviointi
Osa opetusta; oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta
Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa form. arviointia, eivät vaikuta 
saatavaan arvosanaan
HUOM! Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia.

• Summatiivinen arviointi
Määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut 
tavoitteet.
Tehdään oppiaineittain. Huom! Oppiaineet sisältävät myös työskentelyn ja 
laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, joita ei siis arvioida erillisinä. Samoin 
osana oppiaineita arvioidaan myös MOKien yhteydessä opiskeltuun liittyvä 
arviointi. 



(2) Arvioinnin yleiset periaatteet kaikille
• Yhdenvertaisuus (kriteerit->)
• Avoimuus, yhteistyö, osallisuus

Yhteistyötä niin koulussa kuin kotien kanssa. (Huom! Ei esim
mainintaa arviointikeskusteluista)

• Suunnitelmallisuus ja johdonmukaisuus
• Monipuolisuus

Perustuu eri menetelmin kerättyihin näyttöihin. Huom! Opettaja 
valitsee arviointimenetelmät.

• Perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin
mm. linjaus yksilöllistämisestä

• Ikäkauden ja edellytysten huomioiminen



(3) Todistukset

• Todistusarviointi tapahtuu numeroin viimeistään neljänneltä 
luokalta alkaen



Miten tästä eteenpäin? 
Paikallinen OPS-työ
• OPS-perusteet (luku 6), annetaan helmikuussa. Niiden edellyttämät 

muutokset on tehtävä paikallisiin OPSeihin kevään aikana. OPS-
arviointiluku voimaan syksystä 2020.

• HUOM! Perusteissa määritellyt arvioinnin linjaukset on siirrettävä 
paikallisiin OPSeihin sellaisenaan. Paikallinen OPS-työ on tässä 
yhteydessä huomattavasti rajatumpaa.

• Nyt on kriittisesti tarkasteltava, onko paikalliset arvioinnin toimintatavat 
OPS-perusteiden mukaisia. 

• Opettajien arviointiosaamiseen on panostettava paikallisesti, mutta on 
tärkeää, että osaamista kehitetään OPS-perusteiden määrittämässä 
suunnassa.

• Kriteerityö jatkuu yhä.



Miten tästä eteenpäin? 
Arviointikriteerien uudistaminen

• Päättöarviointiin laaditaan kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Nämä 
tulevat voimaan lukuvuodeksi 2021-22. Samoin kriteerit laaditaan 
myös 6.luokalle.

• OAJ edellyttää yhä vähimmäisosaamisen kriteerien laadintaa 
luokille 2. ja 4. Linjausta odotetaan.. 

• Toimiakseen kriteerien on oltava yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. 
Kriteerien lukumäärää on rajattava ja myös niiden sisältöä 
karsittava.

Esim. ÄI; yksi 16:sta 
nykykriteeristä ->



Arviointi
#LOPS2021

Lukio



Arviointi lukion opetussuunnitelman 
perusteissa
• Ei merkittäviä muutoksia vuoden 2015 Lops perusteiden 

arviointilukuun
• Lukiolaki 2018, arvioinnin uudet pykälät 

• 37 § arvioinnin perusteet: ”työskentelyä, oppimista ja osaamisen 
kehittymistä tulee arvioida monipuolisesti…pyritään ohjaamaan ja 
kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä 
itsearviointiin. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioinnissa 
käytettävistä arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen”. 

• 38 § opiskelijan arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai opettajat 
yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opettajat yhdessä

• 56 § koulutuksen arviointi ja laadunhallinta: vastuu koulutuksen 
järjestäjällä



Paikallisesti päätettävät asiat

• Opintojaksoittain päätettävä
• Opintojakson tavoitteet, keskeiset sisällöt, laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteiden toteutuminen opintojaksossa ja opintojakson arviointi
• Paikalliset arviointikulttuurin periaatteet ja arviointiin liittyvät yhteiset 

käytänteet (perehdytys, jatkuvaa)
• Arvioinnin toteuttaminen ja arviointipalautteen antamisen käytänteet
• Kesken olevan opintojakson merkintätapa ja suorituksen 

täydentämiskäytännöt
• Arvosanojen uusimisen periaatteet ja uusimiskertojen määrä
• Itsenäisesti opiskeltavat opinnot
• Opinnoissa mahdolliset etenemistavat ja niiden määrittely



Arviointi käytännössä

• Tavoitteet selvitettävä opiskelijalle opintojakson alussa
• Mitä on tarkoitus oppia ja miten edistymistä arvioidaan

• Arvioinnin kohteena on opiskelijan tiedot, taidot ja työskentely
• Opiskelijalla on oltava opintojakson aikana erilaisia mahdollisuuksia, 

tilaisuuksia ja tapoja osoittaa oppimistaan ja osaamistaan. 
• Opiskelutaito arvioidaan osana opintoja ja se saa näkyä arvosanassa

• Laaja-alainen osaaminen arvioidaan osana oppiaineen tavoitteita
• Laaja paikallinen päätäntävalta toteuttamisessa

Paikalliset arvioinnin periaatteet ja käytänteet
• Oltava tarkkana paikallisten käytänteiden kanssa

• Formatiivisesta arvioinnista suurin osa on suullista palautetta
• Arviointia ei tule tehdä menetelmäkärki edellä vaan opiskelijan hyväksi



Iso Kuva
Suomalainen kasvatus ja koulutus 

kansainvälisestä näkökulmasta 



Suomen PISA-historia
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Suomen PISA-tulokset tutkimusalueittain
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MA 507p
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SC 522p
- 9p / -32p





Erinomaiset ja heikot lukijat, muutokset





Hyvinvoinnin kaksiteräinen miekka
Suomalaisnuoret ovat verrattain 
tyytyväisiä elämäänsä.

Korkean osaamisen maista Suomen tulos 
on poikkeuksellinen, koska tyytyväisyys 
elämään korreloi negatiivisesti osaamisen 
kanssa.



Suomessa yhä maailman tehokkainta 
opetusta

Suomessa olisi hyvin 
varaa nostaa 
opetuksen määriä.

Huom! Kaikissa 
Suomea paremmin 
menestyneissä maissa 
opiskellaan enemmän 
kuin Suomessa.



Yhdessä olemme enemmän!


