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n  4 –hengen ryhmät: 

n  MUISTELKAA AIKAA, KUN ALOITIT OPETTAJANA: 

n  MITEN OPS – OLI NÄKYNYT OPISJKELUAIKANASI 

n  MITEN OPS OLI KÄYTÖSSÄ KOULUSSASI 

n  PUHUTTIINKO OPPIMISKÄSITYKSESTÄ 



Opetussuunnitelmien historiaa 
   - oman aikakautensa tuotoksia 

v. 1970 
 - Komitean laatima – yksityiskohtainen  
 - Yhteiset kaikille ja kaikkialla 
 n. 700 sivua 

v.1985 
 - Asiantuntijoiden laatimaa, ainekohtaisuus korostui 
 - Kuntakohtaisia osuuksia à Ohjaavat opettajat laatimassa 

v.1994 
 - Kouluille annettiin lupa tehdä oma ops à jopa tuntijaon saivat    
 itse päättää 
 - kunnan sisällä suuria eroja – taideteoksista à ohjeisiin 

v. 2004 
 - normimuotoinen - sitova 
 - yhtenevät perusteet à kuntakohtainen osuus 
 - oppiaineiden tavoitteet hyvin yksityiskohtaiset 
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Uudistuksen	  ydin	  

 
n MITEN KOULU  TOIMII VIELÄ 

NYKYISTÄ PAREMMIN 
KASVUYHTEISÖNÄ JA 
OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ?  

-> TOIMINTAKULTTUURIN JA 
PEDAGOGIIKAN MUUTOS 
 

 

MITEN? MITÄ? MIKSI?  
 



+  OPS -prosessin tavoitteet 

Aikaansaada 
oppimista ja kasvua 

tukevia 
monimuotoisia 

toimintamalleja ja 
-tapoja uuden 

opetussuunnitelman 
perusteiden 
mukaisesti 

Valmentaa 
henkilöstöä 
kohtaamaan 

tulevaisuudessa 
tarvittavia taitoja 

Kirkastaa 
opettajuutta ja 

opettajan roolia 
oppimisen ja 

kasvun 
tukemisen 

asiantuntijana 

Vahvistaa koko 
henkilöstön 
osaamista 

opetussuunnitelman 
perusteiden 
mukaisesti 

Vahvistaa 
osallisuutta 
toiminnan 

suunnittelussa, 
toteutuksessa ja 

arvioinnissa 

Kehittää 
huoltajien ja 
henkilöstön 
yhteistyötä 
vahvistavia 

toimintamalleja  

Luoda yhteisen 
pedagogisen 

johtajuuden ja 
jatkuvan 

kehittämisen 
malleja 

OPPIVA	  OPS	  2014	  -‐	  2015	  

Prosessin	  tuloksena	  syntyy	  
käytännön	  työtä	  ohjaava	  
opetussuunnitelma	  sekä	  	  
yhteisöllinen	  ja	  osallistava	  

toimintakul6uuri	  





Mikä	  opetussuunnitelmissa	  muu?uu?	  	  

" Opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan 
•  arvoperusta ja tehtävä 

" Oppimisen ja osaamisen määrittely 
•  oppimiskäsitys, pedagogiikka, oppimisen arviointi, laaja-

alainen osaaminen 

" Tapa toimia  
•  toimintakulttuuri ja kouluntyön käytännön järjestäminen 

" Opetuksen yhtenäisyys ja opetuksen eheyttäminen 
•  esi- ja perusopetuksen jatkumo, esiopetus kokonaan 

eheytettyä 
•  perusopetuksessa vuosiluokkakokonaisuudet ja monialaiset 

oppimiskokonaisuudet 
•  lisäopetuksessa opiskelusuunnitelmaan perustuva opetus 

 
IRMELI HALINEN 



+ Käsitys	  oppimisesta	  

n Oppilas	  on	  ak#ivinen	  toimija	  

n Myönteiset	  tunnekokemukset,	  yhdessä	  tekeminen	  ja	  uu?a	  
luova	  toiminta	  edistävät	  oppimista	  

n Oppiminen	  tapahtuu	  vuorovaikutuksessa	  toisten	  kanssa	  –	  
kielen	  ja	  vuorovaikutuksen	  merkitys,	  vertaisoppiminen	  

n Taitojen	  merkitys	  

n Kasvaminen	  vastuuseen	  omasta	  opiskelusta	  
n  Oman	  oppimisprosessin	  hahmo?aminen	  
n  Tavoi?eiden	  ase?aminen	  ja	  oman	  työn	  suunni?elu	  ja	  arvioinJ	  
n  Kannustavan	  ja	  ohjaavan	  palau?een	  merkitys	  

IRMELI HALINEN 



+ OPPILAS ON AKTIIVINEN TOIMIJA 

Oppilas oppii asettamaan 
tavoitteita, ratkaisemaan 

ongelmia, toimimaan 
muiden kanssa, 

reflektoimaan oppimaansa, 
edistämään oppimistaan jne 

Oppiminen on taito.  
Oppilas rakentaa ja muokkaa 
osaamistaan tulkitsemalla ja 

muokkaamalla opittavia 
tietoja ja taitoja sisäisten 

malliensa avulla 

Irmeli Halinen 



+ OPPIMINEN TAPAHTUU VUOROVAIKUTUKSESSA 

Oppiminen tapahtuu 
vuorovaikutuksessa 
toisten oppilaiden, 

opettajien ja muiden 
aikuisten kanssa sekä eri 

yhteisöjen ja 
oppimisympäristöjen 

kanssa 

- Oppilas tuo mukanaan oman 
käsityksensä ja tapansa 
työskennellä ja ajatella 
 – Oppimistilanteiden 

vuorovaikutusprosessit 
muokkaavat ja jalostavat näitä 

taitoja edelleen 

– Oppilaan taitojen kehittymistä 
kuten myös oppimisen 

haasteita tulee tarkastella 
yksilön ja ympäristön 

vuorovaikutusdynamiikan 
kautta 

Irmeli Halinen 



+
	  
	  
Oppimiskäsitys	  –	  
Oppimisprosessin	  vaiheet	  –	  oppimaan	  oppimisen	  
taidot	  
	  

OPPIMIS-
KÄSITYS 

Tavoitteen-
asettamis- 

vaiheessa 
Mihin 

ryhdymme? 

Suunnittelu-
vaiheessa 

Miten 
onnistumme? 
Mitä, milloin, 
missä, ketkä, 

miten?  

Oppimis-
tilanteessa 
Joustavat roolit: 

Tutkija, oppija, 
opettaja, 

ihmettelijä, 
kysyjä, auttaja, 

johtaja, 
varmistaja, 
huolehtija, 

esittäjä 

Arv 
Arvioinnissa:  

Itsearviointi 
Mitä tein? Mikä 

meni hyvin? Mitä 
opin? ++- 

 Palaute 
Suunnitellusta 

prosessista, 
ryhmästä, tuotok-

sesta. 

M 

OPPIVA OPS 
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 3.3 Tavoitteena laaja-alainen 
osaaminen 

n  tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa 
kokonaisuutta. 

n   kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla.  

n  Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat 
oppilaiden omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia.  

n  Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivänmaailman 
muutoksista à  Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä 
kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja 
taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista.  

n  Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet täsmennetään luvuissa 13, 14 ja 15 
vuosiluokkakokonaisuuksittain. Tavoitteet on otettu huomioon 
oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden 
määrittelyssä.  Oppiainekuvauksissa osoitetaan oppiaineiden 
tavoitteiden yhteys laaja-alaiseen osaamiseen.  

OPPIVA OPS 



Perusopetuksen	  
tavoi?eet	  ja	  laaja-‐alainen	  
osaaminen	  
-‐	  Jedot	  
-‐	  taidot	  
-‐	  arvot	  
-‐	  asenteet	  
-‐	  tahto	  
	  
Siihen	  kuuluu	  myös	  kyky	  
käy?ää	  Jetoja	  ja	  taitoja	  
Jlanteen	  edelly?ämällä	  
tavalla	  

IRMELI HALINEN 

L3	  Itsestä	  
huoleh;minen	  ja	  

arjen	  taidot	  

L4	  
Monilukutaito	  

L5	  Tieto-‐	  ja	  
vies;ntä-‐

teknologinen	  
osaaminen	  

L6	  Työelämä-‐	  
taidot	  ja	  
yri6äjyys	  

L7	  Osallistuminen	  
ja	  vaiku6aminen	  

ja	  kestävän	  
tulevaisuuden	  
rakentaminen	  

L1	  Aja6elu	  ja	  
oppimaan	  
oppiminen	  

Ihmisenä	  ja	  
kansalaisena	  
kasvaminen	  

L2	  Kul6uurinen	  
	  osaaminen,	  	  
Vuorovaikutus	  
	  ja	  ilmaisu	  
 

















Miten mekin pääsisimme mukaan? 



KOULU 

OSALLISUUS 

O 
P 

S ja 
L 

A 

I 

T 

Yhteisöll
inen 
OHR 

LK 

Ohjaavat 
opettajat 

Opet 
taja 
kunta 

Oppilaskun-
nan hallitus 

– Oppilaskunta 

LK 

Rehtori 

Van-
hem
mat 

Muu 
henkilö 
kunta 

Nuorisotoimi/ 
sosiaalitoimi 
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Opetussuunnitelmaprosessin vastuut 

Koulujen taso 

Opetuksen 
järjestäjän taso 

Kansallinen 
taso 

•  Pedagoginen johtaminen 
•  Tulevaisuuden tavoitteet osaksi 

koulun toimintakulttuuria 
• Opsin toteuttaminen 

•  Strateginen johto, pedagoginen 
linjavastuu, ops -päätökset 

•  Paikallisen työn organisointi, 
resursointi, seuranta, kehittäminen 

• Opetuksen kehittämisen 
strategiset ja pedagogiset 
linjaukset 

• OPH perusteet 
• Opetuslaki ja asetus, VN asetus, 

hallituksen linjaukset, KESU 



Opetussuunnitelma	  

Kouluorganisaa;o	  

Koko yhteisö 

Tiimi  

Aineryhmät / luokkatasot 

Johtoryhmä 

KOR 
Rehtori 

OPS -RYHMÄ 

Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 

Oppilas
-kunnan 
hallitus 



+ ONNISTUNUT OPS -PROSESSI 

RAKENNE: 
 -säännöllinen aika, 

esim. 1-2 x /kk  

- YT –aika, vesot ym. 

OPS –tekstit: 
- kaikille tutuiksi -> 

nykytila -> 
muutostarve -> 

kokeilut -> käytäntö 
-> REFLEKTOINTI 

OPPIAINERYHMÄT: 
-laaja-alaisia = 

aineasiantuntija, 
luokanope, erityisope 
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Tämä toimi hyvin meidän 
koululla? 

	  	  	  	  	  	  Tämän haluamme         
 muuttaa? 

	  

	  



+ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  Koulujen	  ops	  -‐prosessi	  

n  Miten työ organisoidaan 
kouluilla: ydinryhmä, 
työryhmät, koko yhteisö? 

n  Koulun tiekartta: 
n  Miten hyödynnetään 

VESOt, YT –ajat jne. 

n  Miten oppilaat ja huoltajat 
mukana? 

n  Kokeilukulttuuri –  
n  Miten koulun 

pedagogiikkaa kehitetään? 

n  Aineryhmien	  kokoaminen	  
n  Miten	  erilaisten	  oppijat	  
huomioidaan?	  

n  Miten	  arvioinJ	  tukee	  oppimista?	  
n  	  ArvioinJ	  ><	  arvosana?	  

n  Miten	  vahvistamme	  
yhteisöllisyy?ä:	  työpari-‐,	  
Jimitoiminta?	  

n  Miten	  huomioimme	  
yhteistyökumppanit	  
n  nivelvaiheet?	  


