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Tiivistelmä  
Tässä monografiamuotoisessa väitöstutkimuksessa tarkastellaan Manner-Suomen 
kuntien perusopetuksesta vastaavien ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä suo-
malaisen perusopetuksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Tutkimus pyrkii 
tunnistamaan teemoja, joihin valtakunnallisesti ja paikallisesti tulisi kiinnittää 
huomiota oppivelvollisuusikäisten perusopetusta kehitettäessä. Kysymyksessä on 
kasvatustieteellinen tutkimus, jolla on hallinnollinen ja organisatorinen painotus.    

Tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2016 sähköisellä puolistrukturoidulla kyse-
lylomakkeella. Kyselyyn vastasi 154 kuntien ylintä perusopetuksesta vastaavaa 
viranhaltijaa. Vastausprosentti oli 45. Selkeyden vuoksi tässä tutkimuksessa vas-
taajista käytetään vastanneiden yleisintä virkanimikettä sivistysjohtaja. Aineisto 
sisältää sekä avoimilla kysymyksillä että Likert-asteikollisilla väittämillä kerättyä 
tietoa. Väittämien laadinnassa käytettiin pohjana vuonna 2014 osana valtakunnal-
lista Tulevaisuuden peruskoulu -hanketta kerättyä rehtoriaineistoa.   

Aineiston avokysymysten vastaukset analysoitiin laadullisella aineistolähtöi-
sellä sisällönanalyysilla sekä määrällisellä analyysilla. Näin muodostettuja tee-
moja täydennettiin väittämien määrällisesti analysoiduilla tuloksilla. Perusope-
tuksen vahvuuksia löydettiin 11 ja kehittämiskohteita 15. Huomionarvioista oli, 
että osa sivistysjohtajien vahvuuksina esiin tuomista teemoista muodostui myös 
kehittämiskohteeksi, kuten perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä op-
pilaiden tukeen liittyvät kysymykset. Myös opettajuuteen liittyi molempia puolia. 
Lisäksi sivistysjohtajien näkemykset jakautuivat, eli vaikka teema tuloksissa pai-
nottui vahvuudeksi tai kehittämiskohteeksi, sille esitettiin myös vastakkaisia nä-
kemyksiä. Näistä syistä teemoja tarkasteltiin vahvuudet ja kehittämiskohteet yh-
distäen.  

Tarkastelu tehtiin erilaisista organisatorisista näkökulmista, jota varten raken-
nettiin viitekehys synteesinä neljästä organisaatiojaottelumallista (Bolman & Deal 
2017; Louis ym. 1999; Seeck 2013; Sergiovanni 2007; 2009). Näkökulmiksi muo-
dostuivat rakenteellinen näkökulma, henkilöstönäkökulma sekä symbolinen ja 
kulttuurinen näkökulma. Lisäksi tuloksia tarkasteltiin hallinnollisesti valtakunnal-
liselta sekä paikallisen opetuksen järjestäjän eli kunnan tasolta.  



 

Rakenteellisesta näkökulmasta perusopetuksen kehittämisessä tulosten mu-
kaan huomiota tulisi kiinnittää maksuttomuuden ja saavutettavuuden turvaami-
seen, tulevaisuuteen varautumiseen ja suunnitelmallisuuteen, talouteen ja resurs-
sien riittävyyteen, koulukiinteistöjen kuntoon, oppimisympäristöihin, oppiaineja-
koon ja koulupäivän rakenteeseen, opetussuunnitelmaan sekä oppimisen tukeen. 
Henkilöstönäkökulmasta huomioitaviksi teemoiksi muodostuivat opettajat, opet-
tajien työaika, opettajankoulutus ja osaamisen kehittäminen sekä pedagogiikka ja 
toimintakulttuuri. Symbolisen ja kulttuurisen näkökulman kautta muodostuneet 
teemat käsittelivät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, perusopetuksen yleissivistä-
vyyttä, monipuolisuutta ja laatua, periaatetta kaikille kuuluvasta perusopetuk-
sesta, oppilaiden motivaatiota, kouluviihtyvyyttä ja osallisuutta sekä yhteistyötä 
ja vuorovaikutusta.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että sivistysjohtajien vastauksista esille nous-
seet teemat liittyivät toisiinsa ja olivat monikerroksisia. Osa teemoista ilmaisi tar-
peen yksittäisiin ja konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin, kun taas toiset olivat 
varsin laajoja ja periaatteellisia. Osa kehittämistoimista voidaan tehdä paikalli-
sella tasolla kunnissa, kun taas osa tarvitsee valtakunnallisen päätöksen toteutu-
akseen. Tulosten mukaan perusopetuksessa on myös runsaasti vahvuudeksi luo-
kiteltavaa, jonka varaan kehittämistä voidaan rakentaa. 

Jatkotutkimustarpeista keskeisin kohdistuu organisaation kykyyn uudistua. 
Kun tässä tutkimuksessa kartoitettiin teemoja, joita edelleen vahvistamalla tai 
muuttamalla perusopetuksesta saataisiin entistäkin toimivampi, jatkotutkimus 
voisi selvittää kuinka muutos saadaan aikaan ja miten sitä johdetaan. 

 
 

Avainsanat: Perusopetus, kehittäminen, sivistysjohtaja, valtio, kunta, 
ohjausjärjestelmä, rakenteellinen näkökulma, henkilöstönäkökulma, 
symbolinen ja kulttuurinen näkökulma 

  



 

 

University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences 
Helsinki Studies in Education, number 71 

 
Aija Rinkinen 
 
Iron and rust 
Municipalities´ education directors´ views on the strengths and areas for improve-
ment of comprehensive education. 

 
Abstract 
This monograph dissertation examines the municipalities´ education directors´ 
views on the strengths and areas for improvement of comprehensive education in 
mainland Finland. The research aims to identify themes that should be addressed 
nationally and locally in the development of comprehensive education for com-
pulsory school-aged pupils. Research is part of educational sciences with an ad-
ministrative and organizational focus.  

The research data were collected in 2016 by using an electronic semi-struc-
tured questionnaire. The questionnaire was answered by 154 directors of educa-
tion from municipalities responsible for comprehensive education in their area. 
The response rate was 45 %. The most commonly used title of respondents was 
the director of education, and for the sake of clarity, it will be used to describe 
respondents in this study. The data contains information collected through both 
open-ended and Likert-scale questions. The Likert-scale questions were con-
structed based on the principal data collected in 2014 as part of the nationwide 
Basic Education of the Future -project. 

The answers to the open-ended questions were analyzed by qualitative data-
driven content analysis as well as quantitative analysis. The themes thus formed 
were supplemented with quantitatively analyzed results of Likert-scale questions. 
Eleven comprehensive education strengths were found and fifteen areas for im-
provement were identified. It was noted that some of the themes highlighted by 
directors of education as strengths also emerged as areas for improvement, such 
as equality and equity and issues concerning on pupil´s support. Also issues re-
garding teachers included both aspects. In addition, the views of directors of edu-
cation were divided, that is, although the theme in the results was presented as a 
strength or an area for improvement, there were also opposing views presented. 
For these reasons, the themes were reviewed by combining strengths and areas for 
improvement.  

The review was conducted from different organizational perspectives, and for 
that a framework was constructed as a synthesis of four organizational disaggre-
gation models (Bolman & Deal 2017; Louis et al. 1999; Seeck 2013; Sergiovanni 
2007; 2009). The perspectives identified were a structural perspective, the human 



 

resource perspective, and the symbolic and cultural perspective. In addition, the 
results were examined administratively at the national and local levels. 

According to the results from a structural perspective, the development of com-
prehensive education should focus on assuring accessible and cost-free education, 
future readiness, finances and sufficient resources, condition of school properties, 
learning environments, the distribution of lesson hours and the structure of the 
school day, curriculum and support for learning. From a human resource perspec-
tive, the themes to be considered were teachers, teacher´s working hours, teacher 
training and competence development, as well as pedagogy and operational cul-
ture. The themes formed from a symbolic and cultural perspective consisted of 
equality, general knowledge, diversity and quality, the principle of universal ser-
vice, pupil motivation, school well-being and inclusion, as well as collaboration 
and interaction. 

In conclusion, the themes that emerged from the responses of the education 
directors were interrelated and multi-layered. Some themes expressed the need for 
individual and concrete development measures, while others were quite extensive 
and principled. Some development activities can be done at the local level in the 
municipalities, while others require a national decision to reform. According to 
the results, there are also many strengths in comprehensive education, on which 
the development can be based on. 

  Based on this study, the organization's ability to innovate and renew itself is 
the most important need for further research. As this study sought to identify 
themes in comprehensive education that should be strengthened or changed, fur-
ther research could explore how to bring about and how to manage and lead the 
needed change.

 
Keywords: comprehensive education, development, director of educa-
tion, state, municipality, steering system, structural perspective, human 
resource perspective, symbolic and cultural perspective 
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Kiitokset  

Tämä väitöstutkimus on saanut alkunsa omasta henkilökohtaisesta kiinnostukses-
tani perusopetusta kohtaan. Olen peruskoulun kasvatti, ja perusopetus on aina ol-
lut osa elämääni muodossa tai toisessa. Tutkimukseni nimi Rautaa ja ruostetta 
symboloi mielestäni osuvasti kohdettaan. Rauta on tuttua, varsin arkista ja taval-
lista, paljon käytettyä, kantavaa ja kestävää. Pieni määrä ruostetta ei sitä juurikaan 
häiritse. Rautaa tulee kuitenkin jatkuvasti tarkkailla, huoltaa ja kunnostaa, jotta 
ruoste ei pääsisi sitä ajan kuluessa haurastuttamaan ja lopulta tekemään käyttökel-
vottomaksi. Ruosteen ilmestyminen tulee siis ottaa merkkinä tehostettavasta tark-
kailusta sekä toimenpiteisiin ryhtymisestä suurempien vaurioiden estämiseksi. 
Kaikki tämä pätee myös perusopetukseen.   

Asuin lapsuuteni pienellä kyläkoululla Pohjois-Pohjanmaalla sekä myöhem-
min silloiselle yläasteelle siirtyessäni myös oppilasasuntolassa. Perusopetuksen 
järjestämisen kysymykset kaikkialla Suomessa, myös harvaan asutulla maaseu-
dulla, ovat minulle tärkeitä siis jo taustani kautta. Ylioppilastutkinnon jälkeen 
aloitin kasvatustieteiden opinnot Joensuun yliopistossa ja valmistuin kasvatustie-
teiden maisteriksi pääaineenani erityispedagogiikka vuonna 1992. Olen yksityis-
elämässäni onnekseni saanut mahdollisuuden olla myös äiti, joka on antanut var-
sin toisenlaisen ja avartavan näkemyksen perusopetuksen kysymyksiin ammatti-
roolin ulkopuolelta. 

Toimin peruskoulun erityis- ja erityisluokanopettajana työurani ensimmäiset 
vuodet. Ajan kuluessa henkilökohtainen kiinnostukseni suuntautui yhä enemmän 
perusopetuksen suunnitteluun, järjestämiseen, kehittämiseen ja johtamiseen liitty-
viin kysymyksiin. Siirryinkin 2000-luvun alussa perusopetuksen rehtoriksi, ja 
siitä edelleen opetuspäälliköksi. Näiden kuntakokemusten kautta heräsi mielen-
kiintoni koulutuksen ohjausjärjestelmään ja kehittämiseen valtion tasolla, ja vaih-
doin Opetushallituksen palvelukseen vuoden 2010 alusta. Sieltä matkani jatkui 
edelleen opetus- ja kulttuuriministeriöön keväällä 2017. Valtionhallinnossa toi-
miessani olen ollut mukana myös erilaisissa perusopetuksen arviointi-, tutkimus- 
ja kehittämishankkeissa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Näiden kokemusten 
kautta olen oppinut ymmärtämään, kuinka erilaisista lähtökohdista huolimatta val-
tioiden tarve ja paine opetuksen kehittämiseksi on yhteinen ja jaettu.  

Työn rinnalla olen koko ajan myös opiskellut ja voisinkin kuvata opiskelua 
rakkaaksi harrastuksekseni. Jatkuva uuden oppiminen on antanut merkitystä ja si-
sältöä sekä omalle kasvulleni ihmisenä, että osaamiselleni työelämässä. Pidän tär-
keänä, että opiskelu on tavoitteellista, vastaa sen hetkisiin koulutustarpeisiin ja 
muodostaa kokonaisuuksia. Tässä tutkimuksessa pyrin hyödyntämään kaiken sen 
kokemuksen, osaamisen ja tiedon, mikä menneiden vuosikymmenten aikana mi-
nulle perusopetuksesta on kertynyt. Samalla haluan antaa äänen perusopetuksen 



 

järjestämisen kannalta tärkeälle ryhmälle, kuntien ylimmille perusopetuksesta 
vastaaville viranhaltijoille, sivistysjohtajille. 

Minulla on siis ollut onni tarkastella perusopetukseen liittyviä kysymyksiä 
useista näkökulmista. Olen ollut oppilas, perusopetusikäisen huoltaja, opettaja, 
rehtori, perusopetuksesta vastaava viranhaltija kunnassa, perusopetusta kehittävä 
virkamies valtion virastossa, perusopetuksen tulevaisuutta tarkasteleva virkamies 
ministeriössä sekä kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa toimiva koulutuksen 
asiantuntija. Tämän käytännön toimija- ja asiantuntijataustani takia asettuminen 
tutkijan rooliin onkin tuntunut välillä haasteelliselta – millainen on perusopetusta 
tutkivan tutkijan rooli?  

Onnekseni olen saanut apua tällä uudella polullani. Olen kiitollinen teistä kai-
kista, jotka olette tukeneet ja kannustaneet minua tutkimustyöni eri vaiheissa. On 
ollut ilo löytää ihmisiä, jotka ovat valmiita auttamaan. Haluan kiittää erityisesti 
seuraavia henkilöitä, joilla on ollut tärkeä merkitys tämän väitöstutkimuksen syn-
tyyn.  

Lämpimät kiitokset ohjaajilleni Tapio Lahterolle, Raisa Ahtiaiselle sekä 
Markku Jahnukaiselle osaamisenne jakamisesta, rohkaisevasta asenteesta sekä 
erinomaisista neuvoista. Apunne oli lähellä ja nopeasti tarjolla sitä tarvitessani. 
Siirtymiset työpäivän jälkeen yliopistolle tapaamisiin kanssanne olivat aina terve-
tulleita, sillä tiesin odottaa keskusteluja, joiden pohjalta tutkijan ajatteluni kehittyi 
ja työni edistyi.  Kiitokset myös Risto Hotulaiselle ja Mari-Pauliina Vainikaiselle 
tien kulkemisesta kanssani jatko-opintojen alkuvuosina.  

Kiitos väitöstutkimukseni esitarkastajat professori Iiris Aaltio sekä professori 
Arto Haveri osuvista huomioistanne, jotka auttoivat kehittämään työtäni sen lop-
puvaiheessa. Kiitokset myös vastaväittäjäkseni lupautuneelle dosentti Toni Saari-
virralle. 

Vuosien varrella olen kohdannut ihmisiä, jotka ovat saaneet minut ajattele-
maan asioista toisin ja tätä kautta vaikuttaneet valintoihini. Joskus jopa yksittäinen 
keskustelu tai rohkaiseva sana on voinut käynnistää polun, joka on vienyt elä-
määni uuteen suuntaan. Kiitän Ritva Järvistä, joka antoi minulle ajatuksen jatko-
opinnoista sekä uskoa haaveen realistisuuteen. Lämpimät kiitokset Anneli Rau-
tiaiselle ja Aulis Pitkälälle lukuisista vuosien varsilla elämään, koulutukseen ja 
koulutuksen kehittämiseen liittyvistä keskusteluista sekä ammatillisten mahdolli-
suuksien tarjoamisesta. Olette auttaneet näkemään asioiden eri puolia sekä tuke-
neet minua tutkimukseni eri vaiheissa. Kiitos Najat Ouakrim-Soivio rohkaisustasi 
sekä kullanarvoisista neuvoistasi. Sinulla on kyky asettua toisen asemaan sekä 
löytää asioista niiden ydin.   

Erityisen lämmin kiitos kaikille teille sivistysjohtajille, jotka jaksoitte oman 
kiireisen työnne ohella vastata kyselyyn, johon tutkimukseni perustuu. Toivotta-
vasti tästä tutkimuksesta on myös teille hyötyä perusopetuksen kehittämisessä.  



 

 

Kiitän Opsia ry:tä ja puheenjohtaja Virpi Lehmusvaaraa kiinnostuksesta tutki-
mustani kohtaan sekä tuestanne työni eri vaiheissa aina tiedonkeruusta tutkimuk-
sen painatukseen saakka.   

Kiitän opetus- ja kulttuuriministeriötä Tulevaisuuden peruskoulu – kyselyai-
neiston luovuttamisesta tutkimuskäyttöön, sekä tuesta työni loppuun saattami-
sessa. Lisäksi kiitos Peter Johnson, Pia Kola-Torvinen, Liisa Saramola ja Markku 
Ylinen avustanne, kun sitä tarvitsin.   

Kiitokset äidilleni Ainolle sekä isälleni Olaville. Olette aina ymmärtäneet laa-
jan kiinnostukseni erilaisia asioita kohtaan, sekä tukeneet minua monin tavoin 
vuosien varrella tekemissäni ratkaisuissa.  

Erityisen lämpimät kiitokset haluan antaa perheelleni, pojalleni Henrikille sekä 
miehelleni Timolle, joille tämän työni omistan. Olen käyttänyt runsaasti aikaa tut-
kimuksen tekemiseen työni ohella, mutta kertaakaan asiasta ei ole tullut poikki-
puoleista sanaa. Kiitos kaikesta, olette rakkaita! 

 
Tuusula, 29.1.2020  
Aija Rinkinen  
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus 
Tässä monografiamuotoisessa väitöstutkimuksessa tarkastellaan perusopetusta 
Manner-Suomen kuntien ylimpien perusopetuksesta vastaavien viranhaltijoiden 
näkökulmasta.  Tutkimus pyrkii tunnistamaan teemoja, joihin valtakunnallisesti 
ja paikallisesti tulisi kiinnittää huomiota oppivelvollisuusikäisten perusopetusta 
kehitettäessä. Oletuksena on, että perusopetuksesta löytyy sekä vahvuuksia että 
kehittämiskohteita, jotka huomioiden perusopetuksesta saadaan entistäkin toimi-
vampi.  

Perusopetuksen vahvuuksia ei nähdä muuttumattomina. Ne voivat kuitenkin 
toimia perustana, jonka varaan on mahdollista rakentaa ja joiden arvo säilyy myös 
tulevaisuudessa niitä edelleen vahvistamalla. Kehittämistarpeista osa on ratkais-
tavissa kohdennetuilla toimilla, kun taas osa vaatii laajempaa uudistamista. Kuten 
myöhemmin tutkimuksen tuloksissa käy ilmi, asiat eivät ole yksiselitteisesti joko 
vahvuuksia tai kehittämiskohteita, vaan niissä on useita huomioitavia puolia.   

Kunnat ovat pääasiallinen opetuksen järjestäjä Suomessa. Perusopetuksesta 
vastaavat ylimmät viranhaltijat ovat tärkeä ryhmä paikallisessa päätöksenteossa 
(Hardy & Salo 2018), minkä vuoksi tässä tutkimuksissa heitä halutaan kuulla. Tä-
män tutkimuksen kohderyhmän muodostavat henkilöt, jotka tuntevat perusope-
tuksen järjestämisen paikalliset olosuhteet ja tarpeet. Näiden ylimpien viranhalti-
joiden nimikkeet vaihtelevat, mutta kysymys on kuntien opetus- ja sivistysjohta-
jista, jotka ovat varsin hyvin perillä siitä, mitä koulutuksessa tapahtuu, mitkä ovat 
kansalliset reformit ja kuinka niitä käytännössä toteutetaan (Paulsen ym. 2014). 
Jatkossa selkeyden vuoksi heistä käytetään termiä sivistysjohtaja, mikä oli tutki-
musaineiston keräämisessä käytettyyn kyselyyn vastanneiden yleisin virkani-
mike.  

1.2 Perustelut tutkimukselle 
Suomalainen perusopetus on saanut positiivista julkisuutta viime vuosikymme-
ninä, eikä vähiten PISA-tutkimuksissa (Programme for International Student As-
sessment) saavutettujen hyvien tulosten vuoksi (esim. Leino ym. 2019; Rautopuro 
& Juuti 2018). Mikään järjestelmä ei kuitenkaan koskaan ole valmis eikä täydel-
linen. Jatkuva kehittyminen ja siitä aiheutuva muutos on välttämätöntä. (Niini-
luoto 2003.) Puutteellisten perustaitojen omaavien nuorten määrä Suomessa on 
lisääntynyt (Kupari ym. 2012; OECD 2016) ja sukupuolten, sosiaaliryhmien, yk-
sittäisten koulujen ja alueiden väliset erot ovat kasvaneet (Välijärvi & Kupari 
2015). Myös koulutuksen kyky sopeutua muuttuvan maailman mukanaan tuomiin 
vaatimuksiin on herättänyt huolta (Fadel ym. 2015). 
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Koulutukseen kohdistuu paljon toiveita ja odotuksia (Rajakaltio 2011; Tervas-
mäki & Tomperi 2018). Olemme tietoisia koulutuksen merkityksestä oppilaiden 
valmistamisessa tulevaisuuteen ja näkemys tulevaisuudessa tarvittavasta osaami-
sesta on olemassa. Silti tyytymättömyys kouluja kohtaan on lisääntynyt. (Reimers 
& Chung 2016b.) Koulutukseen kohdistuvat toiveet, odotukset ja tyytymättömyys 
näkyvät esimerkiksi julkisena keskusteluna. Tätä keskustelua käydään koulutus- 
ja tutkimusorganisaatioiden ohella myös yksityisissä keskusteluissa sekä medi-
assa.  

Mediassa koulun ääntä käyttävät erilaiset intressiryhmät (Soini ym. 2016). Uu-
den lukuvuoden alkaessa elokuussa 2018 Helsingin Sanomat julkaisi perusope-
tukseen liittyen 46 uutista tai artikkelia ja 23 mielipidekirjoitusta. Näissä yhteensä 
69 kirjoituksessa teemoina esiin nousivat esimerkiksi koulun aloitus 1, perusope-
tuksen rakenne ja käytänteet 2, huoltajat 3, koulukiusaaminen 4, opettajat 5, kielten 
opiskelu 6, hallinto ja talous 7, koulumatkat ja koulukuljetukset 8 sekä koulupäivän 
alkamisaika 9.  

 Julkinen keskustelu koulutuksesta on usein yksityiskohtiin huomiota kiinnit-
tävää, yleistävää tai omiin kokemuksiin perustuvaa. Keskusteluissa esitetään eri-
laisia mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia. Tämä on ymmärrettävää, sillä perus-
opetukseen liittyvissä kysymyksissä kullakin keskusteluun osallistuvalla on ai-
heesta oma tai lähipiirin kokemus, sekä kokemuksen kautta muodostunut henki-
lökohtainen mielipide. Kysymyksessä on valtakunnallinen instituutio, johon suu-
rimmalla osalla ihmisistä on pääsy ja henkilökohtainen suhde (Reimers & Chung 
2016a). Vietämme merkittävän osan elämästämme koulussa, jolloin henkilökoh-
tainen kokemus asiasta häiritsee sen objektiivista tarkastelua. Tuttuuden kautta 
puolueellisuus lisääntyy ja luo haasteita kriittiselle ajattelulle. (Cook 2019.) Kou-
lut ovat maan suurimpia työnantajia (Reimers & Chung 2016a), eli oppilaita, opet-
tajia ja kouluja on paljon. Tämä tekee koulutuksesta näkyvän osan yhteiskuntaa.  

Tutkittuun tietoon ja ammattikieleen perustuva keskustelu voi tuntua kuivalta, 
ikävystyttävältä tai vaikealta ymmärtää. Ilmiö ei suinkaan ole uusi, sitä on kuvan-
nut esimerkiksi Lilius jo vuonna 1929 teoksessaan Koulukasvatusopin pääkysy-
myksiä seuraavasti: 

 
1 HS lasten uutiset 10.8.2018; Lappi 2018; Mitjonen 2018; Pasanen 2018; Rimaila 2018a; 
Rimaila 2018b; Takala 2018a; Tiainen 2018 
2 Fröman 2018a; HS pääkirjoitus 8.8.2018; Jokinen 2018a; Koskinen 2018; Laine 2018; 
Liiten 2018a; Rajander 2018b; Tammi 2018  
3 Baer 2018; HS lyhyesti 10.8.2018; Lestadiolaiskodin lapsi (nimimerkki) 4.8.2018; Ri-
maila 2018c 
4 Fröman 2018b; HS pääkirjoitus 22.8.2018; Koskela 2018; Lehtinen 2018; Valtavaara 
2018 
5 Pajuriutta 2018a; Takala 2018b 
6 Jokinen 2018b; Parikka & Ikola 2018; Rajander 2018a  
7 HS pääkirjoitus 17.8.2018; Iivonen & Salenius 2018; Liiten 2018b; Raeste 2018  
8 Ankkuriniemi 2018; Härkönen 2018; Härkönen ym. 2018; Kuukkanen 2018; Norokorpi 
2018; Pajuriutta 2018b; Pirinen 2018; Timonen 2018; Österlund 2018  
9 Aalto 2018; Absetz 2018; Hakama & Tammi 2018; Ruukki 2018  
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Lienee olemassa harvoja toisia aloja, joilla yleisö suurin piirtein tuntee 
olevansa niin hyvä asiantuntija kuin kasvatusopin alalla. Jotkut harvat 
kansalaiset voivat tosin joskus tuntea hämärää tarvetta saada valaistusta 
koulukysymyksiin. Mutta suuri enemmistö lukee vain vastentahtoisesti 
kasvatusoppia. … Jo kuullessaan sanan kasvatusoppi tuntuu monesta, 
kuin takertuisi koulutomua hänen kurkkuunsa. (Lilius 1929, 6.) 

Mutta vaikka mielipiteet koulutuksen järjestämisen tavoista, yksityiskohdista ja 
kehittämisen suunnista poikkeavatkin, koulutuksen merkitystä sinänsä ei yleensä 
kyseenalaisteta (esim. Hudson 2007; Tervasmäki & Tomperi 2018). Koska kou-
lutus – ja perusopetus sen osana – nähdään tärkeänä, tulee sen kehittämisen pe-
rustua vahvemmalle pohjalle kuin mielipiteisiin ja yksittäistapauksiin. Samainen 
Lilius vuonna 1929 jatkaa edelleen pohdintaansa:  

Tämänluontoisista kysymyksistä [eri opetusaineiden kasvatuksellinen 
arvo, opetussuunnitelman laadinta, eri koulutyyppien edut ja haitat ja 
muut yleiset koulukysymykset] ei voi muodostaa mielipidettään pelkän 
intuitionsa ja henkilökohtaisen kokemuksensa perusteella. Siihen tarvi-
taan eri tahoilla suoritettuja kokeiluja ja monien sukupolvien kestäessä 
kehitettyä systemaattista ajattelua. Näiden kokeilujen tulokset tahtoo kas-
vatusopillinen tutkimus koota yhteen ja tätä ajattelua se koettaa täydentää. 
(Lilius 1929, 7.) 

Asia ei ole siis uusi ja koulutus säilynee tärkeässä ja keskeisessä roolissa tulevai-
suudessakin. Koulutuksen avulla toivomme kykenevämme parhaalla mahdolli-
sella tavalla vastaamaan haasteisiin, joita yhä nopeammin muuttuva maailma tuot-
taa. Kyseinen haaste vaatii jatkuvaa erilaisten näkökulmien yhteen sovittamista 
(Reimers & Chung 2016a), uudenlaista ajattelua, uusia tapoja toimia sekä yhteistä 
osallistumista (Reimers & Chung 2016b). Elinikäisen ja -laajuisen oppimisen tär-
keys korostuu ja oppimisen käsite laajenee pitämään sisällään tietojen ohella yhä 
enemmän myös taitojen omaksumista (OPH 2014). Opettamisen ja oppimisen ke-
hittäminen vaatii sekä menneisyyden huomioimista, että rohkeaa tulevaisuuden 
visiointia. Arkipäivän realiteetit, pedagogiikka ja ehkä etäisiltäkin tuntuvat ope-
tustyötä ohjaavat säädökset kietoutuvat toisiinsa. (Berry ym. 2013.) 

Emme tiedä millainen olisi täydellinen tulevaisuuden koulu (Soini ym. 2016). 
Yhteiskunnassa esiintyy myös erilaisia näkemyksiä siitä, mitä koulutuksella tulisi 
tavoitella ja miten (Tervasmäki & Tomperi 2018), sekä mikä on tärkeää (Soini 
ym. 2016). Koulut ovat yhteiskunnassa arvostettuja instituutioita, niinpä ehdotuk-
set koulutuksen muuttamiseksi voivat kohdata vastustusta ja herättää eriäviä mie-
lipiteitä (Mehta ym. 2012b). Koulun kehittäminen onkin tasapainoilua. Tulevai-
suuteen tulisi pyrkiä vaikuttamaan siten, että arvokkaina pidetyt asiat toteutuisivat 
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ja epätoivotut jäisivät toteutumatta. Pelkkä muuttuvaan maailmaan reagoiminen 
ei riitä. (Niiniluoto 2003.)   

Näkökulman laajentaminen organisationaaliseen ja yhteiskunnalliseen laajuu-
teen on tärkeää kehitettäessä perusopetusta tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi 
(Laininen 2019). Tästä syystä tässä tutkimuksessa perusopetuksen tarkastelun läh-
tökohta on hallinnollinen ja organisatorinen. Tutkimuksen teoreettinen tausta ra-
kentuu perusopetuksen hallintoon ja ohjaukseen sen eri tasoilla. Perusopetus it-
sessään on julkisia palveluja tarjoava organisaatio (Stenvall & Virtanen 2017), 
joten myös sen tarkastelu organisaationäkökulmasta nähdään perusteltuna.  

Organisaatiot eivät muutu automaattisesti sisäisten tai ulkoisten tekijöiden 
muuttuessa, vaan tarvitaan sekä tulkintaa ongelmista, että päätöstä keinosta, joilla 
haasteisiin pyritään vastaamaan (Nyholm ym. 2016b). Koulutuksen tulokset muo-
toutuvat hitaiden prosessien kautta, jolloin niitä on vaikea mitata tai edes havaita 
(Soini ym. 2016). Suomalaiset eivät usko pikaratkaisuihin koulutusjärjestelmänsä 
kehittämisessä (Kuusilehto-Awale & Lahtero 2014). Koulutuksen uudistaminen 
vaatii pitkäjänteisyyttä (Johnson 2006), sillä oikopolkuja kulkien ei yleensä saa-
vuteta pysyviä tuloksia, jotka auttavat rakentamaan tasa-arvoista, kaikille kuulu-
vaa koulua (Murgatroyd & Sahlberg 2016).  

Koulutusjärjestelmä tulisi purkaa osiin ja rakentaa uudelleen tulevaisuuden tar-
peisiin sopivaksi (Hess & Meeks 2012). Kaikkea ei kuitenkaan ole tarkoituksen-
mukaista muuttaa, vaan hyvät ja toimivat rakenteet kannattaa säilyttää (Hargrea-
ves & Fink 2006; Niiniluoto 2003). Samalla tulisi luoda uusi tapa puhua koulu-
tuksesta, uusi kieli ja termit, jotka tukevat myönteistä keskustelua siitä miltä kor-
keatasoinen osaaminen ja oppiminen näyttävät pelkkään ongelmiin keskittymisen 
sijaan (Fletcher 2016).  

1.3 Aiempia perusopetukseen liittyviä tutkimuksia   
Perusopetus vahvuuksineen ja kehittämiskohteineen sivistysjohtajien kautta tar-
kasteltuna on tutkimusaiheena varsin ainutkertainen ja kiinnostava, ja se tuottaa 
uuden näkökulman perusopetuksen tutkimuksen kentälle. Teemakohtaista tutki-
musta perusopetuksen eri osa-alueista on olemassa runsaasti. Esimerkiksi tässä 
tutkimuksessa sivistysjohtajien esille tuomista teemoista löytyy paljon tutkittua 
tietoa erillisinä, itsenäisinä tutkimuksina, joissa on tyypillisesti annettu suosituk-
sia tai jatkotutkimusehdotuksia siitä, kuinka perusopetusta tulisi kyseisten teemo-
jen suhteen kehittää.  

Tutkijoita kiinnostavia teemoja ovat olleet esimerkiksi oppilaiden kouluviih-
tyvyys ja hyvinvointi, sekä niiden yhteys osaamiseen (esim. Haapala 2017; Hotu-
lainen ym. 2016), oppimisen tuki (esim. Ahtiainen 2017; Lintuvuori 2019; Pulk-
kinen & Jahnukainen 2015), oppilaan oppimisen arviointi (esim. Harju-Luukkai-
nen ym. 2016; Hildén ym. 2016; Ouakrim-Soivio 2013), opettajien asenteet in-
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klusiivista opetusta kohtaan (esim. Saloviita & Schaffus 2016),  opettajien osaa-
minen ja työtavat (esim. Paju ym. 2016; Sundqvist & Ström 2015), kehittämis-
hankkeiden vaikutukset paikallisiin uudistuksiin (esim. Pesonen ym. 2015), opet-
tajuus ja opettajankoulutus (esim. Lutovac ym. 2015; Maaranen ym. 2016), yhte-
näinen peruskoulu (esim. Sahlstedt 2015) ja sen vaikutus opettajuuteen (esim. 
Lammi 2017), koulutuksellinen tasa-arvo (esim. Siekkinen 2017), kouluvalinnat 
(esim. Berisha & Seppänen 2017; Kosunen 2014; Varjo & Kalalahti 2015), kylä-
koulut (esim. Kilpimaa ym. 2012), positiivinen diskriminaatio taloudellisen oh-
jauksen keinona (esim. Silliman 2017) sekä koulujen johtaminen (esim. Ahtiainen 
ym. 2019; Lahtero 2011).  

Sivistysjohtajista tutkimusta on varsin vähän (Nir 2014), mutta tutkimaton 
teema ei kuitenkaan ole (esim. Kanervio & Risku 2009; Paulsen ym. 2014; Paul-
sen ym. 2016; Risku ym. 2014). Tehdyt tutkimukset tarjoavat mielenkiintoista tie-
toa sivistysjohtajista ammattiryhmänä sekä heidän työstään. Niiden näkökulma on 
kuitenkin erilainen kuin tässä tutkimuksessa, jossa sivistysjohtajien ammattitaitoa 
ja kokemusta hyödynnetään perusopetuksen kehittämiseksi.  

Perusopetuksen kehittäminen on ollut menneinä vuosina valtakunnallisesti 
ajankohtaista, joten sitä tarkastelevia arviointeja, selvityksiä ja tutkimuksia on jul-
kaistu jossain määrin. Osa niistä tuottaa tietoa, joka on kiinnostavaa tämän tutki-
muksen tulosten tarkastelun kannalta (esim. Pyhältö ym. 2011; Saarinen ym. 
2019; Salonen-Hakomäki ym. 2016; Väätäinen 2019), joten niihin palataan vielä 
tämän tutkimuksen pohdintaosuudessa. Osana kehittämistyötä on ollut käynnissä 
myös erilaisia tutkittua tietoa hyödyntäviä valtakunnallisia kehittämishankkeita. 
Näissä hankkeissa ei ole tehty varsinaista uutta tutkimusta, mutta tutkijat ovat laa-
tineet koonteja aiemmin tehdyistä tutkimuksista kehittämisen tueksi. Perusopetus-
sisältöiset tutkimuskoonnit on tehty esimerkiksi Tulevaisuuden peruskoulu – 
hankkeessa (Ouakrim-Soivio ym. 2015), Peruskoulufoorumin osana (OKM 
2018b) sekä tukemaan Lapsistrategian valmistelutyötä (Välijärvi 2019). Nämä 
koonnit voidaan nähdä pyrkimyksinä hyödyntää tutkimustietoa päätöksenteossa, 
ja samalla ne osoittavat tarpeen saada lisää tutkittua tietoa perusopetuksesta ko-
konaisuutenaan teemakohtaisen tiedon rinnalla. Myös valtioneuvoston kanslian 
(2011) politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin kehittämistyöryhmän raportissa 
todettiin päätösten valmistelijoilla ja päätöksentekijöillä olevan tarvetta syste-
maattiselle sekä laajoja asiakokonaisuuksia yhteen kokoavalle ja tiivistävälle tie-
dolle.  

Kansainväliset arvioinnit kuten PISA (Programme for International Student 
Assessment) ja TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study) 
ovat nostaneet suomalaisen perusopetuksen julkisuuteen, ja nämä arvioinnit ovat 
antaneet kimmokkeita kansainväliselle tutkimukselle (esim. Davis & Wilson 
2019; Schatz ym. 2017; Takayama ym. 2013). Useissa tutkimuksissa on vertailtu 
PISA-testissä menestyneiden maiden koulutusjärjestelmiä ja pyritty löytämään 
niistä yhteisiä menestystä selittäviä tekijöitä (esim. Levin ym. 2012; Mehta ym. 
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2012a; 2012b; Schwartz & Mehta 2013; Tucker 2013a; 2013b; 2016). TIMMS-
tutkimuksessa menestyneiden maiden opettajankoulutusta on selvitelty (esim. 
Sabrin 2018) ja suomalainen opettajankoulutus on ollut muutenkin kansainvälistä 
kiinnostusta herättänyt tutkimusaihe (esim. Aspfors & Eklund 2017; Jenset ym. 
2018; Moran & Clarke 2012; Swanson 2017). Samoin suomalainen opetussuun-
nitelma (esim. Hollins & Reiss 2016), kunnat opetuksen järjestäjinä (esim. Lind 
& Stjernström 2015) sekä valtion toimet ja rooli opetuksen järjestämisessä (esim. 
Krutova 2015) ovat kiinnostaneet kansainvälisiä tutkijoita.  

Perusopetusta ja sen kehitystarpeita kokonaisuutena on tutkittu jonkin verran 
2010-luvulla. Esimerkiksi peruskoulun muutokseen vaikuttavia tekijöitä (Raja-
kaltio 2011) sekä johtamista ja tulevaisuuteen suuntautunutta päätöksentekoa ope-
tustoimen hallinnossa (Metsämuuronen ym. 2013) on pohdittu. Myös tulevaisuu-
den koulun vaihtoehtoiset skenaariot sekä koulun organisaation ja johtamisen 
edellytykset näissä skenaarioissa ovat olleet tutkimuksen aiheena yleissivistävän 
koulutuksen näkökulmasta (Kyllönen 2011). Kuitenkin tämän tutkimuksen kes-
kittyminen sivistysjohtajien käsityksiin perusopetuksesta organisatorisesta näkö-
kulmasta on tuore tapa lähestyä aihetta.  

Myöhemmin tässä tutkimuksessa kuvataan informaatio-ohjausta osana ohjaus-
järjestelmää (ks. luku 2.3.3). Siihen kuuluen osa koulutuksen tuloksellisuutta ja 
ohjausjärjestelmän toimivuutta koskevasta tiedosta on tuotettu ministeriön rahoit-
tamilla tutkimuksilla ja selvityksillä10. Hyödynnettävissä ovat myös kansallisen 
koulutuksen arviointikeskuksen tekemät teemakohtaiset ja oppimistulosarvioin-
nit11, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisut12 sekä valtiontalou-
den tarkastusviraston tuottamat materiaalit13.   

 
10 Raja tilatun selvityksen ja tutkimuksen välillä voi olla häilyvä. Tilattu työ täyttää tutki-
muksen kriteerit, mutta aiheen tutkimisen lähtökohta on tilaustyö sille myönnetyn rahoi-
tuksen avulla. Tällainen on esim. opetussuunnitelmauudistusta opetus- ja kulttuuriminis-
teriön rahoituksella tutkinut Koululla on väliä –hanke vuosina 2013-2018 joka julkaisi 
useita teemaan liittyviä tutkimuksia (esim. Kivioja ym. 2018; Pyhältö ym. 2018). 
11 Vuosien 2016-2019 arviointisuunnitelman (Karvi 2017) mukaisia oppimistulosten arvi-
ointeja olivat perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi, äidinkieli ja kirjallisuus, 
toinen kotimainen kieli ruotsinkielisissä kouluissa, A-englanti, ruotsi sekä matematiikka.  
Suunnitelman mukaisia teema- ja järjestelmäarviointeja perusopetukseen liittyen olivat 
opetussuunnitelman perusteiden 2014 toimeenpano (Saarinen 2019), perusopetuksen ja 
lukiokoulutuksen oppimisen ja osaamisen arviointi (Atjonen ym. 2019), oppilas- ja opiske-
lijahuoltolain toimeenpano (Summanen ym. 2018), työrauha ja turvallinen oppimisympä-
ristö kouluissa ja oppilaitoksissa (Julin & Rumpu 2018), valtiontalouden säästöjen vaiku-
tukset sivistyksellisiin oikeuksiin (Pitkänen ym. 2017) sekä perusopetuksen ja lukiokoulu-
tuksen järjestäjien itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet (Harjunen ym. 2017).  
12 Esim. julkaisut poikien koulumenestyksestä (Pöysä & Kupiainen 2018), oppimisen tuesta 
(Vainikainen ym. 2018), palveluverkkoihin ja rakennuskantaan liittyvistä kysymyksistä 
(Korhonen ym. 2018) sekä digitaalisuudesta peruskoulussa (Kaarakainen ym. 2017). 
13  Esim. yleissivistävän koulutuksen opetus ja oppimisympäristöjen digitalisointi (VTV 
2019), maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (VTV 2015a), yhteistyö 
opintojen ohjauksessa ja uraohjauksessa (VTV 2015b), erityisopetus perusopetuksessa 
(VTV 2013) sekä perusopetuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä (VTV 2009).  
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Perusopetus yläkäsitteenä on siis laaja aihe, eikä tässä yhteydessä ole tarkoi-
tuksenmukaista tehdä kattavaa katsausta kaikkeen perusopetuksesta löytyvään ai-
neistoon. Esimerkit antavat kuitenkin yleiskuvan perusopetuksesta kiinnostavana 
tutkimuksen, selvitysten ja arviointien kohteena niin kansallisesti kuin kansainvä-
lisestikin.  

1.4 Tutkimuskysymykset  
Sivistysjohtajien näkemyksiä perusopetuksesta tarkastellaan vahvuuksien ja ke-
hittämiskohteiden kautta. Tutkimuksella haetaan vastauksia seuraaviin kysymyk-
siin:  
 

1. Mitkä ovat perusopetuksen vahvuudet, jotka tulee säilyttää myös tulevai-
suudessa?  

2. Mitkä ovat perusopetuksen keskeisimmät kehittämiskohteet?  
3. Miten vahvuuksista ja kehittämiskohteista muodostetut teemat sijoittuvat 

perusopetuksen järjestämisessä valtion ja kunnan tasoille? 
4. Miten teemat jakautuvat organisatorisiin näkökulmiin erilaisten organi-

saatiomallien kautta rakennetussa viitekehyksessä? 
 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyritään tunnistamaan perusopetuksen 
vahvuuksia. Vahvuuksilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan perusopetuksen par-
haita ja säilyttämisen arvoisia puolia sekä ominaisuuksia, joille kehittäminen tu-
levaisuudessa voisi pohjautua.  Toinen tutkimuskysymys kartoittaa perusopetuk-
sen ongelmakohtia ja haasteita, joiden ratkaisemiseen tulisi pyrkiä. Sekä vahvuuk-
sia että kehittämiskohteita tarkastellaan tutkimusaineistosta muodostettujen tee-
mojen kautta. Ajatuksena on, että parhaaseen lopputulokseen kehittämisessä pääs-
tään samanaikaisesti vahvuuksia hyödyntäen sekä havaittuihin kehittämiskohtei-
siin puuttuen.   

Kolmannen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on jäsentää sivistysjohtajien 
vastauksista tutkimuskysymysten yksi ja kaksi avulla muodostetut teemakokonai-
suudet eri organisaatiotasoille. Perusopetuksessa keskeiset tasot ovat valtion taso 
sekä paikallinen taso, joka tässä tutkimuksessa tarkoittaa kuntaa (L 410/2015; Ny-
holm ym. 2016a; 2016b; Schwartz & Mehta 2013; Simola ym. 2009). Valtion ja 
kunnan tasojen toimijoilla on kokonaisuudessa omat tehtävänsä (ks. luku 2).  

 Neljännen tutkimuskysymyksen avulla aineistosta muodostettujen teemojen 
tarkastelua laajennetaan erilaisiin organisaationäkökulmiin. Tarkastelussa käyte-
tään neljästä organisaatiojaottelumallista rakennettua synteesiä (ks. luku 2.5.1), 
jonka kautta perusopetusta tarkastellaan rakenteellisesta näkökulmasta, henkilös-
tönäkökulmasta sekä symbolisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.   
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2 Perusopetus Suomessa   

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän 
vuotta. Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia, ja heidän on 
osallistuttava opetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää 
vastaavat tiedot (L 628/1998). Perusopetuksen järjestäminen tapahtuu joko laki-
sääteisenä velvollisuutena tai siihen myönnetyllä luvalla. Kunnilla14 on järjestä-
miseen lakisääteinen velvollisuus. (OKM & Sanastokeskus TSK 2018.) Euroop-
palaisessa tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä perus-
opetus sijoittuu vaativuustasolle kaksi15. Tasot kuvaavat mitä kyseisen tutkinnon 
suorittanut henkilö tietää, ymmärtää ja osaa opintojen päätyttyä. (EDUFI & 
MoEC 2018; OKM 2019c.) 

2.1 Perusopetus julkisena palveluna 
Suomi on esimerkki maasta, jossa julkisilla palveluilla ajatellaan pystyttävän par-
haiten vastaamaan yhteiskunnan koulutustarpeisiin (Bourgon 2017; Chapman ym. 
1999). Tässä tutkimuksessa perusopetus nähdään julkisia palveluja tarjoavana or-
ganisaationa, joka koulutustarpeisiin vastaamisen lisäksi elää vuorovaikutuksessa 
ympäristönsä kanssa sopeuttaen toimintaansa sen olosuhteisiin ja vaatimuksiin 
(Stenvall & Virtanen 2017).  Organisaatiolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan pää-
määrätietoisesti suuntautunutta, erilaisista osista koostuvaa mutta systemaattisesti 
järjestäytynyttä kokonaisuutta (Clegg ym. 2019). 

Perusopetuksen hallinto jakautuu kahdelle tasolle, kansallista yleistä näkökul-
maa edustavaan valtionhallintoon, sekä paikallista näkökulmaa edustavaan kun-
nallishallintoon. Yhdessä ne muodostavat hallinnon kokonaisrakenteen, jossa 
kummallakin tasolla on omat tehtävänsä. (Nyholm ym. 2016a; 2016b.) Koulutuk-
sen kokonaisvaltainen muutos vaatii tekoja molemmilla tasoilla (Henig ym. 
2012). Monitasoinen hallinto tarkoittaa vallan jakautumisen ohella myös toimijoi-
den välisiä suhteita ja riippuvuuksia (Wilkoszewski & Sundby 2016).  

Poliittinen päätösvalta, toimeenpano, vastuut ja kehittäminen on jaettu toimi-
joiden kesken osana hallinnollista ja alueellista työnjakoa (Charbit 2011). Kan-
sainvälisesti tarkasteltaessa valtion, paikallishallinnon, koulujen ja yksityisen sek-
torin toimijoiden vastuissa ja velvollisuuksissa on ollut nähtävissä hajaantumista 
(Hudson 2007). Se tarkoittaa myös poliittisen vallan ja työnjaon uudistamista kai-
killa systeemin tasoilla (Moos ym. 2016). Kasvava monimutkaisuus koulutusjär-
jestelmissä on johtanut tilanteeseen, jossa vapautta päätöksenteossa on annettu 
enemmän paikallisille viranomaisille (Hooge ym. 2012). Useissa OECD-maissa 

 
14 Myös kaupungeista käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä kunta. 
15 Toisen asteen koulutus on sijoitettu pääsääntöisesti tasolle neljä, alemmat korkeakoulu-
tutkinnot tasolle kuusi, ylemmät korkeakoulututkinnot tasolle seitsemän sekä lisensiaatti- 
ja tohtoritutkinnot tasolle kahdeksan (EDUFI & MoEC 2018).   
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paikalliselle tasolle on annettu enemmän vapautta opetuksen järjestämisessä, jotta 
koulut paremmin pystyisivät vastaamaan niille asetettuihin vaatimuksiin (Burns 
& Köster 2016). Sama on tapahtunut pohjoismaissa, missä keskushallinto on vä-
hentänyt kontrolliaan koulutuksesta ja antanut enemmän valtaa paikalliselle ta-
solle (Hudson 2007). Suomalainen koulutuspolitiikka ja ohjausjärjestelmä ovat 
muuttuneet merkittävästi osana yleistä yhteiskuntapoliittista kehitystä. Normatii-
visesta säätelykulttuurista on siirrytty kohti hajautetumpaa, paikallisten ja yksilöl-
listen valintojen kautta toimivaa ohjausjärjestelmää. (Varjo ym. 2016.) Koulutuk-
sen vastuiden hajauttaminen on vahvistanut kuntien roolia (Whitty 2010).  

Vaikka vastuita on hajautettu, valtakunnallisesti ministeriöillä on silti koko-
naisvastuu koulutuksen laadun varmistamisesta, tehokkuudesta, oikeudenmukai-
suudesta sekä innovatiivisuudesta (Hooge ym. 2012; Wilkoszewski & Sundby 
2016). Valtioiden välillä on kuitenkin eroa siinä, kuinka paljon ne yrittävät vai-
kuttaa koulutukseen ja miten yksityiskohtaista ohjaus on (Reimers & Chung 
2016a). Koulutuksella on suuri merkitys maan hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle, 
joten sen valtakunnallisesta ohjauksesta ei haluta kokonaan luopua. Valtiot ovat-
kin sekä Suomessa että muualla yrittäneet löytää uusia tapoja hallinnoida koulu-
tusta. (Hudson 2007.) Keskustelua käydään säännöllisesti siitä, kenelle ja mille 
hallinnon tasolle tehtävät kuuluvat. Erityisesti valtion ja kuntien välinen tehtävän-
jako on ollut ajankohtainen kysymys. (Nyholm ym. 2016a.)  

2.2 Perusopetus osana valtionhallintoa 
Koulutuksen merkitys ei ole ainoastaan maan kilpailukyvyn varmistamisessa, 
vaan se on myös perusperiaate ja ihmisoikeus. Vaikka poliittiset valta-asetelmat 
vaihtelevat vuosien saatossa, koulutusjärjestelmän kehittämisen tulee olla syste-
maattista, yhteisesti hyväksyttyä ja vaalikausien yli ulottuvaa. (Kuusilehto-Awale 
& Lahtero 2014.) Tällaiset koulutuksen pitkän tähtäimen periaatteelliset linjauk-
set tehdään valtionhallinnossa. Valtionhallintoon kuuluu poliittisia elimiä sekä 
julkisia organisaatioita, jotka hoitavat tehtäviä, joita ei ole tarkoituksenmukaista 
hajauttaa paikallistasolle (Nyholm ym. 2016a). Valtio vastaa kansalaisten poliitti-
sista, taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellistä oikeuksista, joista yksi on oi-
keus opetukseen (Pekkola ym. 2016b).  

Perusopetusta säätelevistä laeista sekä valtiontaloudesta päätetään eduskun-
nassa. Eduskunnan ohella valtakunnallisen tason päätöksiä tehdään ministerien 
muodostamassa valtioneuvostossa (L 731/1999; L 175/2003; L 262/2003), joka 
on päävastuussa julkisesta politiikasta sekä valtion toimien koordinoinnista (Ny-
holm ym. 2016a). Ministeriöt, joiden päällikköinä ministerit toimivat, vastaavat 
toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toi-
minnasta (L 731/1999; L 175/2003; L 262/2003). Kukin ministeriö vastaa myös 
oman toimialansa toiminta- ja taloussuunnittelusta, tulosohjauksesta, kansainvä-
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lisistä asioista sekä kehittämisestä ja seurannasta (Nyholm ym. 2016a). Perusope-
tukseen liittyvät kysymykset on säädetty opetus- ja kulttuuriministeriön toimen-
kuvaan kuuluviksi (A 310/2010; A 806/2018).  

Valtion keskushallintoon voi kuulua myös virastoja (L 731/1999), kuten ope-
tusministeriön toimialaan kuuluva Opetushallitus (OPH) (A 310/2010), jonka tär-
keimpiä tehtäviä ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista päättämi-
nen sekä perusopetuksen kehittäminen (L 564/2016). Valtiolla on lisäksi alueelli-
sia viranomaisia (L 731/1999), jotka toimivat valtion keskushallinnon ja kuntien 
välissä ja joiden kautta ministeriöt hoitavat tehtäviään aluetasolla. Perusopetuksen 
kannalta keskeisiä aluehallinnon viranomaisia ovat aluehallintovirastot (AVI) (A 
906/2009; L 896/2009), sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) 
(A 1373/2018; L 897/2009).  

Valtakunnallisesti tasa-arvoisen, korkealaatuisen, saavutettavissa olevan sekä 
kohtuuhintaisen koulutusjärjestelmän rakentaminen ei ole helppoa. Koulutukselle 
asetettujen kehittämistavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa taiteilua erilaisten, 
keskenään kilpailevien näkökulmien välillä. Toimivalla ohjeistuksella, selkeällä 
vastuualueiden jaolla sekä niukkojen resurssien tarkoituksenmukaisella hallin-
nalla näitä tavoitteita on pyritty saavuttamaan. (Murgatroyd & Sahlberg 2016.) 

Suomalainen koulutuspolitiikka on mahdollistanut koulutusuudistuksien to-
teuttamisen varsin pitkällä aikajaksolla (esim. Ahtiainen 2017). Sitä on auttanut 
monipuolueinen poliittinen järjestelmä, joka takaa sen, että hallitus vain harvoin 
rakentuu muutamien suurten puolueiden varaan. Lisäksi työnantaja- sekä työnte-
kijäjärjestöt ovat perinteisesti olleet mukana varmistamassa taloudellista ja sosi-
aalista vakautta. Myöskään valtionhallinnon virkamiehistö ei vaihdu aina vaalien 
jälkeen. (Kuusilehto-Awale & Lahtero 2014.) Tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä 
ei siis ole tulosta ainoastaan koulutukseen kohdistuneista ratkaisuista, vaan se on 
lopputulosta koko suomalaisen yhteiskunnan lapsille ja perheille luomista mah-
dollisuuksista (Sahlberg 2015). 

2.3 Perusopetuksen ohjausjärjestelmä 
Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-
arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja 
oppimiselle (OPH 2014). Ohjauksella tarkoitetaan kaikkia niitä mekanismeja, 
joilla toimintaa säädellään ja tavoitteita pyritään saavuttamaan (OKM 2008). Oh-
jaus on keskeinen väline koulutuspolitiikan toteuttamisessa (Nyyssölä 2013) ja 
erilaisia ohjausvälineitä voivat käyttää useat ohjaavat tahot. Niiden kautta perus-
opetuksen järjestäjiin kohdennettujen viestien tulee olla toisiaan tukevia, sillä ris-
tiriitaisuus heikentää sekä ohjausjärjestelmän toimivuutta että ohjauksen vaikut-
tavuutta. (VTV 2009.)  

Perusopetus on Suomen koulutusjärjestelmän perusta, johon kohdistuvat toi-
menpiteet sekä vaikuttavat koko järjestelmään, että heijastavat muun yhteiskun-
nan kehitystä. Perusopetuksen ohjausta koskevissa päätöksissä onkin kysymys 
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laajemmasta yhteiskunta- ja talouspoliittisesta kokonaisuudesta kuin pelkästä 
koulutuspolitiikasta. (VTV 2009.) Ohjausjärjestelmä toimii valtakunnallisena kei-
nona ohjata yhteiskunnallista muutosta, jotta uudet näkökulmat, uudistukset ja 
mallit saadaan toimimaan halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi (Bourgon 2017). 

Valtion tarve luoda koulutusta ohjaavia mekanismeja on varsin ymmärrettä-
vää, kun huomioidaan julkiseen koulutukseen käytetyn valtion rahoituksen määrä 
ja koulutuksen poliittinen merkitys. Valtioilla on oltava myös keinot seurata kou-
lutukseen käytettyjen julkisten varojen käyttöä sekä koulutuksen järjestämistä te-
hokkaasti, ammattimaisesti ja kansallisten säädösten mukaisesti. (Nir 2014.) 

Valtio käyttää ohjaukseen erilaisia keinoja (Simola ym. 2009), jotka voidaan 
jaotella normiohjaukseen, talousohjaukseen ja informaatio-ohjaukseen. Normioh-
jaus sitoo kuntia eniten ja informaatio-ohjaus vähiten. (Nyholm ym. 2016a; Pek-
kola ym. 2016a; VTV 2009.) Ohjausvälineiden painotukset ovat vaihdelleet pe-
rusopetuksen historian aikana. Alkuvaiheessa säädösohjaus oli vahvaa ja sen yh-
teys taloudelliseen ohjaukseen tiivis. 1990-luvulta alkaen informaatio-ohjauksen 
merkitystä on kuitenkin pyritty lisäämään. (VTV 2009.) Myös aiemmin kuvattu 
päätösvallan hajauttaminen paikalliselle tasolle on vaikuttanut ohjaukseen. Valti-
oiden keskushallinnot muuallakin kuin Suomessa ovat yhä enenevässä määrin 
omaksuneet joustavia, epäsuoria ohjaustapoja, jotka eivät juurikaan sido opetuk-
sen järjestäjiä. (Wilkoszewski & Sundby 2016.)  Suomalainen informaatio-ohjaus 
on esimerkki tällaisesta ohjauksen muodosta.  Neljäntenä ohjauksen muotona toi-
mii ylikansallinen ohjaus, joka vaikuttaa perusopetukseen lähinnä informaatio-
ohjauksen tavoin.  

2.3.1 Normiohjaus  
Subjektiivinen oikeus maksuttomaan perusopetukseen tekee normiohjauksesta 
merkittävän ohjauksen muodon (VTV 2009). Normit luovat pohjan kunnan kou-
lutuspalvelujen tarjoamiselle ja oppilaitosverkoston ylläpitämiselle (Nyyssölä 
2013). Keskeisiä perusopetuksen normiohjauksen välineitä ovat lainsäädäntö sekä 
opetussuunnitelman perusteet (OKM 2008; OPH 2014; VTV 2009). Lait ovat hei-
jastuksia niistä demokraattisista valinnoista, joita politiikan avulla on aikojen ku-
luessa tehty. Ne takaavat, että vaikka asiat muuttuvat jatkuvasti, kaikki ei kuiten-
kaan muutu kerralla, eikä jokaista valintaa tarvitse uudelleen neuvotella poliittis-
ten painopisteiden vaihtuessa vaalien jälkeen. (Bourgon 2017.) 

Osa perusopetuksen pohjalla toimivista periaatteista kuten oikeus maksutto-
maan perusopetukseen sekä vaatimus yhdenvertaisuudesta ja lasten mahdollisuu-
desta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin tulevat suoraan Suomen perustuslaista 
(L 731/1999). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 
valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (A 422/2012) määrit-
telee perusopetuksen valtakunnallisiksi tavoitteiksi oppilaiden kasvun tukemisen 
ihmisyyteen ja eettisesti vastuunkykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen, laajan 
yleissivistyksen sekä tarpeellisten tietojen ja taitojen antamisen sekä sivistyksen, 
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tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistämisen. Lisäksi perusopetuksen 
järjestämisen kannalta keskeisiä normiasiakirjoja ovat perusopetuslaki (L 
628/1998) sekä perusopetusasetus (A 852/1998). Perusopetuksen järjestämisessä 
tulee huomioida myös muiden toimialojen lainsäädäntöä, joten pelkkä perusope-
tuslain ja -asetuksen tunteminen ei ole riittävää (ks. luku 2.4.3).   

Lainsäädännön ohella merkittävä perusopetuksen normiohjauksen muoto on 
opetussuunnitelma. Kokonaisuuteen kuuluvat opetussuunnitelman perusteet, pai-
kallinen opetussuunnitelma sekä siihen perustuvat koulujen lukuvuosisuunnitel-
mat (OPH 2014). Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain (L 
628/1998) ja –asetuksen (A 852/1998) sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän val-
tioneuvoston asetuksen (A 422/2012) pohjalta.  Sen lisäksi että ne muodostavat 
koulutuksellisen normin, ne toimivat keskeisenä työkaluna koulutuksen paikalli-
sessa kehittämisessä (Pietarinen ym. 2017).  

Normiohjaukseen voidaan katsoa kuuluvan myös valtakunnalliset virkaehto-
sopimukset, joiden mukaisesti henkilöstön työaika ja palkkaus järjestetään. Kysy-
myksessä on työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta linjaava sopimus, jossa on 
määritelty työhön liittyvät ehdot (Clegg ym. 2019). Suomessa Kunnallinen työ-
markkinalaitos toimii kuntien edunvalvojana työmarkkina-asioissa ja sen toimin-
taa säätelee laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (L 254/1993). Perusopetuk-
sen näkökulmasta keskeisiä sopimuksia ovat kunnallinen opetushenkilöstön 
virka- ja työehtosopimus OVTES (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2018a) sekä 
kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES (Kunnallinen työmarkkina-
laitos 2018b). Virkaehtosopimuksilla on varsin suuri merkitys, sillä esimerkiksi 
OVTES:n piiriin kuului vuonna 2018 noin 42 700 peruskoulun opettajaa (Kun-
nallinen työmarkkinalaitos 2018a).   

2.3.2 Talousohjaus  
Taloudellisilla resursseilla on suuri merkitys keskushallinnon ja paikallishallin-
non välisissä valtasuhteissa (Wilkoszewski & Sundby 2016). Talouden keskeinen 
valtakunnallinen ohjauskeino on valtionosuusjärjestelmä (Nyholm ym. 2016a; 
OKM 2008; Pekkola ym. 2016a), jonka kautta valtion osuus kunnallisten palve-
luiden rahoituksesta tapahtuu. Järjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla ole-
vien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa (Suo-
men Kuntaliitto 2019). Perusopetuksen osalta tarkoituksena on tukea ja tasapai-
nottaa opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia tuottaa perusopetusta asukkailleen 
(VTV 2009).     

Valtionosuusjärjestelmä korostaa kuntien itsenäistä päätöksentekoa. Rahoi-
tusta ei ole korvamerkitty, vaan valtionosuuden saaja päättää rahoituksen käy-
töstä. (OPH 2018.) Kuntien valtionosuusjärjestelmä muodostuu valtionvarainmi-
nisteriön (VM) hallinnoimasta peruspalvelujen valtionosuudesta sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön (OKM) hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen valtion-



Rautaa ja ruostetta 

31 

osuudesta (OKM 2019g). Pääosa perusopetuksen rahoituksesta on osa kuntien pe-
ruspalvelujen valtionosuusrahoitusta, josta säädetään lailla (L 1704/2009) sekä 
asetuksella (A 1446/2014). Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuonna 
2019 oli 25,37 % (VM 2019a). Rahoitus määräytyy ikäluokittaisten perushintojen 
(perusopetusikäisistä 7-12 vuotiaat ja 13-15 vuotiaat), ikäluokkiin väestötietojen 
mukaan kuuluvien kunnan asukkaiden määrien sekä kunnan olosuhteisiin perus-
tuvien lisäyksien ja lisäosien perusteella (OKM 2019g). 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä toimii osana kuntien valtion-
osuusjärjestelmää sitä täydentäen (L 1705/2009; A 1766/2009). Opetus- ja kult-
tuuriministeriö myöntää rahoitusta sellaiseen toimintaan perusopetuksessa, jota 
valtiovarainministeriön hallinnoima valtionosuus ei kata. Rahoitus perustuu ope-
tuksen järjestäjän ilmoittamiin oppilasmääriin sekä oppilasta kohden vahvistetta-
viin yksikköhintoihin. (OKM 2019g; OPH 2018.) 

Laskennallisten valtionosuusrahoitusten kautta ei ole mahdollista ohjata toi-
minnan yksityiskohtia (VTV 2009). Valtionavustus sen sijaan on valtion varoista 
myönnettävä rahoitus, jolla voidaan tukea yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi kat-
sottavaa toimintaa tai hanketta (OKM 2017d). Opetuksen järjestäjät voivat hakea 
erilaisia harkinnanvaraisia valtionavustuksia, joista säädetään valtionavustuslailla 
(L 688/2001). Niitä ei ole tarkoitettu toiminnan pysyväksi rahoitusmuodoksi 
(VTV 2009), vaan käytettäväksi talousohjauksen välineenä toteutettaessa esimer-
kiksi hallitusohjelmassa tai valtion talousarviossa määriteltyjä hallinnonalan stra-
tegisia painopisteitä tai kehittämishankkeita (OKM 2016; VTV 2009). 

Valtionavustustoiminta nykyisellään on varsin hajautunutta ja monimuotoista 
(OKM 2017d). Avustusten käyttöalue on pääsääntöisesti linjattu yleisin ohjein, 
mutta rahoituksen käyttöä voidaan määritellä myös paikallisesti. Paikallinen so-
veltaminen vähentää kuitenkin keskushallinnon mahdollisuutta ohjata toimintaa 
ja rahoituksen käyttöä. Tällaiset vapaammin käytettävät rahoitusmuodot koulu-
tuksessa ovat viime aikoina yleistyneet. (Wilkoszewski & Sundby 2016.)  

2.3.3 Informaatio-ohjaus  
Koulutusjärjestelmät kaikkialla Euroopassa ovat käyneet läpi suuria muutoksia, 
sillä kansalliset kaikille yhtenäiset ratkaisut eivät välttämättä enää kykene ratkai-
semaan opetuksellisia tarpeita ja haasteita yhä monimutkaistuvassa ja heterogee-
nistyvässä yhteiskunnassa. Apua tilanteeseen on pyritty löytämään siirtymällä yk-
sityiskohtaisesta sääntelystä puitteita luovaan lainsäädäntöön (Hudson 2007), 
sekä informaatio-ohjauksella, jonka tavoitteena on tuottaa perusopetuksen järjes-
täjille tietoa, joka auttaa heitä kehittämään toimintaansa (VTV 2009). 

Maissa, joissa on hyvin menestynyt koulutusjärjestelmä, ministeriön ei välttä-
mättä tarvitse asettaa sääntöjä ja määräyksiä, sillä sen antamaa informaalia oh-
jausta kunnioitetaan (Tucker 2013a). Tämä näkyy myös Suomessa, missä perus-
opetusta on pyritty kehittämään monenlaisin informaatio-ohjauksen keinoin, ku-
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ten suosituksilla, hankkeilla, verkostoilla ja koulutuksilla. Ne eivät velvoita kun-
tia, joten niiden soveltaminen kunnissa vaihtelee. (Simola ym. 2009.) Ohjauksen 
kohde voi jättää ohjauksen huomiotta tai päätyä eri ratkaisuun kehittämistoimis-
saan kuin mitä ohjaava taho on toivonut. Informaatio-ohjaukseen kuuluu myös 
koulutuksen tuloksellisuutta ja ohjausjärjestelmän toimivuutta koskevan tiedon 
tuottaminen. (VTV 2009.) Seuraavassa kuvataan yleisimpiä valtakunnallisen in-
formaatio-ohjauksen muotoja.  

Perusopetuksen kehittämiseen tähtääviä tarpeen ilmaisuja ja toimenpide-ehdo-
tuksia valtion tasolla tuottavat sekä poliittinen, että virkamiesorganisaatio. Kes-
keisiä valtionhallinnolle kuuluvia tehtäviä ohjataan poliittisesti. Poliittisessa oh-
jauksessa hallitusohjelma on tärkeä asiakirja. (Nyholm ym. 2016b.) Hallituksen 
politiikkaohjelmat, eli käytännössä hallitusohjelma ja siinä asetetut tavoitteet, 
ovat tärkeä osa perusopetuksen kehittämistä, ja ne ilmaisevat sillä hetkellä poliit-
tisesti tärkeinä nähtyjä kehittämiskohteita (esim. Osallistava ja osaava Suomi 
2019; Ratkaisujen Suomi 2015). Hallitusohjelmien, hallituksen strategia-asiakir-
jojen ja muiden suunnitelmien kohdalla raja normiohjauksen ja informaatio-oh-
jauksen välillä on häilyvä, sillä kyseiset asiakirjat ohjaavat sekä hallinnonalan toi-
mintaa että siihen liittyvää lainsäädäntövalmistelua (esim. VTV 2009).  Virka-
miesorganisaation koulutuksen strategisen valtakunnallisen suunnittelun sekä ti-
lannearvion esimerkkinä voi käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuus-
katsausta, joka on virkamiesten ja toimialan asiantuntijoiden näkemys toimin-
taympäristön muutoksista, tavoitteista sekä lähivuosien muutostarpeista. Tuorein 
tulevaisuuskatsaus on vuodelta 2018, jossa esitettiin teemoja ja keskeisiä toimia 
koulutuksen – ja perusopetuksen osana sitä – kehittämiselle. (OKM 2018a.) 

Koulutuspolitiikalle asetettuja tavoitteita toteutetaan erilaisilla toimenpideoh-
jelmilla ja hankkeilla16 (OKM 2017b). Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Ope-
tushallitus julkaisevat säännöllisesti toimialaansa koskevaa ohjaavaa aineistoa17, 
työkaluja ja malleja18 sekä oppimateriaaleja perusopetuksen kehittämisen ja ope-
tuksen järjestämisen tueksi.   Opetussuunnitelman perusteiden ja muiden normien 

 
16  Esim. opetus- ja kulttuuriministeriön Tulevaisuuden peruskoulu – kehittämishanke 
(Ouakrim-Soivio ym. 2015) sekä Uusi peruskoulu -kehittämishanke, jonka alla toimi useita 
valtakunnallisia kehittämishankkeita, kuten peruskoulufoorumi perusopetuksen kehittä-
miseksi (OKM & OPH 2018), opettajankoulutusfoorumi opettajankoulutuksen ja täyden-
nyskoulutuksen kehittämiseksi, kielikokeilut sekä Liikkuva koulu -hanke (OKM 2019f).   
17 Vuosien 2017-2019 opetus- ja kulttuuriministeriön Julkaisut –verkkosivuston (OKM 
2019b) perusopetusta koskevien julkaisujen teemoina olivat esimerkiksi harrastaminen, 
kiusaamisen ehkäisy, maahanmuuttajat, tuen järjestäminen ja valtionavustukset. Samana 
ajankohtana Opetushallituksen Julkaisut ja oppimateriaalit –verkkosivujen (OPH 2019a) 
perusopetukseen liittyvien aineistojen aiheina olivat esimerkisi kulttuurinen moninaisuus, 
seksuaalinen häirintä, liikunta koulupäivän aikana, julkisuus opetustoimessa, perusope-
tuksen tutoropettajatoiminta sekä mobiililaitteiden käyttö opetuksessa.   
18 Esim. opetuksen järjestäjien työkaluna perusopetuksen kehittämisessä toimivat perus-
opetuksen laatukriteerit (OKM 2012) ja niiden käyttöönottoa tukevat aineistot (esim. Leh-
tonen 2013) sekä kunnissa tapahtuvan yleissivistävän koulutuksen strategisen suunnitte-
lun tueksi laadittu opetuksen ja koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelmamalli (OPH 
2016; Johnson ym. 2016).   
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soveltamisen avuksi järjestetty koulutus19 ja neuvonta kuuluvat informaatio-oh-
jauksen piiriin (VTV 2009).  

Kehittämistoimien ja uudistusten toteutumista on pyritty tukemaan Opetushal-
lituksen Kokeilukeskuksen kautta (Kokeilukeskus 2019) sekä verkostotyöllä20. 
Tällaiset tiedon jakamiseen perustuvat hallintomekanismit eri toimijoiden välisten 
vuoropuhelujen helpottamiseksi mahdollistavat ideoiden ja asiantuntemuksen laa-
jan hyödyntämisen. Ne pyrkivät käyttämään keskustelua ja yhteistyötä apuna par-
haiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi hallinnon haasteisiin. Verkostot 
mahdollistavat systeemisen oppimisen, ja niiden avulla voidaan yhdistää parem-
min uutta, saman aikaisesti useissa eri paikoissa ja tasoilla kehitettyä tietoa ja 
osaamista keskitettyjä ja kontrolloituja systeemejä paremmin. (Wilkoszewski & 
Sundby 2016.) 

Valtioneuvoston asetus (A 1061/2009) säätää arvioinnista, jonka tavoitteena 
on hankkia tietoa perusopetuksen kehittämiseksi sekä valtakunnallisella että pai-
kallisella tasolla. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointi-
suunnitelmassa määritellään arvioinnin kohteet sekä aikataulut aina kulloisellekin 
nelivuotiskaudelle (L 1295/2013; A 1317/2013). Nämä perusopetuksen valtakun-
nalliset arvioinnit pitävät sisällään erilaisia teema- ja järjestelmäarviointeja sekä 
oppimistulosten arviointeja. Niiden tarkoituksena on tuottaa tietoa opetuksen ke-
hittämiseen ja päätöksentekoon, sekä varmistaa opetuksen laatua ja koulutuksel-
lisen tasa-arvon toteutumista. (OKM 2019a.) Ne toimivat myös koulujen infor-
maatio-ohjauksen ja kehittämisen välineinä (Karvi 2019).  

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tehtävänä on tehdä esimerkiksi pe-
rusopetusta koskevia tarkastuksia. Osana ohjausjärjestelmää sekä toimintaa kehit-
tääkseen opetus- ja kulttuuriministeriö tilaa tai tukee taloudellisesti erilaisia pe-
rusopetuksen tutkimuksia ja selvityksiä, joihin valtakunnallisella tasolla on osoi-
tettu rahoitusta.  Toiminnan kehittämiseksi voidaan perustaa myös teemakohtaisia 
työryhmiä21, jotka julkaisevat yleensä raportin työskentelynsä päätteeksi kuvaten 
sekä nykytilaa, että antaen ehdotuksia tai suosituksia kyseisestä teemasta. 

2.3.4 Ylikansallinen ohjaus 
Globalisaatio, kansainvälistyminen ja syventyvä eurooppalainen yhteistyö vaikut-
tavat koulutuksen ohjaukseen (Nyyssölä 2013). Vaikka valtioilla on itsenäinen 
asema perusopetuksen järjestämisessä, kansallisen ohjauksen ohella vaikutuksia 

 
19 Esim. opetussuunnitelman toteuttamiseen ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin 
liittyvät koulutukset sekä rahoituksella tuettu opetustoimen henkilöstökoulutus (OPH 
2019b).  
20 Esim. perusopetuksen kehittämisverkosto Majakka (OPH 2017), vaativan erityisen tuen 
VIP-verkosto (OKM & OPH 2019) sekä perusopetuksen kielellisen ja kulttuurisen moninai-
suuden kehittämisverkosto Poiju (OPH 2019d). 
21 Esim. Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä (OKM 2017c) sekä Lasten ja nuorten har-
rastusmahdollisuuksien edistäminen (OKM 2017a). 
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perusopetukseen on myös kansainvälisellä, ylikansallisella ohjauksella, jonka vai-
kutuksia on kuitenkin vaikea mitata. Ylikansallinen ohjaus auttaa lähinnä asemoi-
maan suomalaista koulujärjestelmää suhteessa muihin maihin (Varjo ym. 2016; 
VTV 2009), sekä vastaamaan päätöksentekijöiden tiedontarpeeseen tarjoamalla 
mahdollisuuden verrata oman maan koulutusjärjestelmän suorituskykyä muihin 
maihin ja näin paremmin arvioimaan koulutusjärjestelmänsä tehokkuutta ja kehi-
tystä (Varjo ym. 2016). 

Euroopan unioni (EU) ja OECD (The Organisation for Economic Co-operation 
and Development) ovat olleet viime vuosikymmenten keskeisimpiä ylikansallisia 
koulutuspoliittisia toimijoita. Molempien koulutuspoliittisia linjauksia yhdistävät 
pitkälti samankaltaiset tavoitteet esimerkiksi koulutuksen laadun kehittämisessä. 
(Varjo ym. 2016.) Nämä ylikansalliset organisaatiot luovat säännöllisesti suunta-
viivoja, joilla on vaikutusta kansallisiin päätöksiin ja koulutuspolitiikkaan (Siljan-
der ym. 2016). OECD tuottaa tilastovertailuja maiden käyttöön Education at a 
Glance -raportin vuosittaisten indikaattori- ja maavertailujen (OECD 2018a), sekä 
maaraporttien (OECD 2018b) kautta. Samoin Euroopan komission vuosittainen 
arviointiraportti Education and Training Monitor tuottaa tietoa sekä Euroopan ta-
solla (European Commission 2018c; European Commission 2019a) että maara-
portteina (European Commission 2018d; European Commission 2019b) jäsenval-
tioiden hyödynnettäväksi.   

Kansainvälisiä arviointeja toteutetaan säännöllisesti, ja niillä pyritään tuotta-
maan tietoa osallistuvien maiden koulutuspolitiikan kehittämiseksi. OECD:n ja 
muiden arviointeja tekevien toimijoiden vaikutus koulutukseen on huomattava 
(Hardy & Salo 2018). Koulutuksen kansainvälisiä vertailuanalyysejä käytetäänkin 
yhä enemmän koulutuspolitiikan ohjaajina, kun kansallisista koulutusuudistuk-
sista päätetään (Sahlberg 2011a). Tunnetuimpia ja yleisimmin viitattuja OECD:n 
arviointeja ovat kansainvälinen Programme for International Student Assessment 
(PISA), joka testaa kolmen vuoden välein 15-vuotiaita eri puolilta maailmaa lu-
kemisen, matematiikan ja tieteen aloilla (OECD 2019a; Vettenranta ym. 2016a) 
sekä OECD:n Teaching and Learning International Survey (TALIS), joka selvit-
tää opettajien ja koulunjohtajien työhön liittyviä teemoja (OECD 2019b; Taajamo 
& Puhakka 2019).   

International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA) on kansainvälisiä arviointeja tekevä järjestö. Sen tunnetuimpia arviointeja 
ovat Trends in International Mathematics and Science Study (TIMMS), joka ar-
vioi oppilaiden osaamista matematiikassa ja luonnontieteissä neljännellä ja kah-
deksannella vuosiluokalla (IEA 2019; Vettenranta ym. 2016b), Progress in Inter-
national Reading Literacy Study (PIRLS), joka arvioi neljännen luokan oppilaiden 
luetun ymmärtämistä (Leino ym. 2017; IEA 2019), sekä International Civic and 
Citizenship Education Study (ICCS) jossa arvioidaan perusopetuksen kahdeksas-
luokkalaisten yhteiskunnallisia tietoja, osallistumista ja asenteita (Losito ym. 
2018; Mehtäläinen ym. 2017).  
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Euroopan unioniin kuuluvat valtiot vastaavat itsenäisesti omista koulutusjär-
jestelmistään, mutta EU tukee jäsenmaita parhaan mahdollisen koulutuksen tar-
joamiseksi kansalaisille. EU pyrkii luomaan puitteet, jotta maat voivat sekä jakaa 
parhaita käytäntöjä, että oppia toisiltaan. Tukea tarjotaan sekä eurooppalaisen 
koulutusyhteistyön ET 2020 puitteissa (Education and Training 2020) että rahoi-
tuksella, kuten Erasmus+ -ohjelman kautta. (Euroopan komissio 2019.) Unionin 
toimielinten tehtävänä on tukea, myötävaikuttaa, rohkaista ja täydentää jäsenval-
tioiden toimintaa koulutuksen kehittämiseksi sekä yhteistyön lisäämiseksi (Varjo 
ym. 2016).  

Euroopan komissio julkaisee eri koulutusteemoja koskevia suosituksia. Perus-
opetuksen näkökulmasta tärkeitä ovat neuvoston suositus kielten opetukseen ja 
oppimiseen (Council Recommendation 2019), suositus elinikäisen oppimisen 
avaintaidoista (Council Recommendation 2018a) sekä suositus yhteisten arvojen, 
osallistavan koulutuksen ja opetuksen eurooppalaisen ulottuvuuden edistämisestä 
(Council Recommendation 2018b). Perusopetuksen järjestämisen kannalta käyt-
tökelpoisia aineistoja koulutuksen kehittämiseksi tuottaa myös ET 2020 –ohjel-
maan kuuluva WG Schools –ryhmä (Working Group on Schools), jonka vuosien 
2018-2020 tehtävänantoon kuuluu koulutuksen laadun varmistaminen sekä opet-
tajuuden ja opetusalan johtajuuden tukeminen (European Commission 2018b). 
Ryhmän työskentelyn tuloksena on syntynyt aineistoja, kuten suositusluontoisia 
ohjaavia periaatteita eri teemoista EU-maiden käyttöön. Lisäksi aineistoissa an-
netaan esimerkkejä teemoihin liittyvistä käytännön toteutuksista EU-maissa22.  

2.3.5 Kokoava tarkastelu  
Seuraavassa kuvassa on koottu yhteen edellä esitellyt perusopetuksen ohjausjär-
jestelmän elementit. Näin muodostuva kokonaisuus toimii ohjauksellisena raken-
teena, jonka mukaisesti perusopetuksen järjestäminen kunnissa tapahtuu.  

 

 

 

 

 

 

 
22 Esim. ohjaavat periaatteet koulutuksen laadun kehittämiseen (European Commission 
2018f), jatkumoihin ja nivelvaiheisiin (European Commission 2018a), opettajiin ja koulun-
johtajiin (European Commission 2018g) sekä verkostoihin (European Commission 2018e) 
liittyen.  
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Kansallisen normiohjauksen peruselementtejä 

Lait ja asetukset Opetussuunnitelman  
perusteet Virkaehtosopimukset 

Kansallisen talousohjauksen peruselementtejä 

Peruspalvelujen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen  
valtionosuus 

Harkinnanvaraiset  
valtionavustukset 

Kansallisen informaatio-ohjauksen peruselementtejä 

Hallituksen  
politiikkaohjelmat 

Valtakunnalliset  
strategiat  Kehittämishankkeet Arvioinnit 

Selvitykset Ohjaavat  
aineistot Työryhmät Verkostotyö Koulutus 

Ylikansallisen ohjauksen peruselementtejä 

Kansainväliset 
arvioinnit Työryhmät Vertais- 

oppiminen 
Suositusluontei-

set asiakirjat Seurannat 

Kuva 1. Perusopetuksen kansallisen ja ylikansallisen ohjauksen peruselementtejä. 

2.4 Perusopetus kunnassa 
Kunnat ovat merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita ja niillä on vahva rooli osana 
julkisen hallinnon kokonaisuutta (Nyholm ym. 2016b; Pekkola ym. 2016a; VM 
2017a). Kun valtion keskushallinnon ensisijaisena tehtävänä on ajaa valtakunnal-
lista etua, niin kuntien tehtävänä on edistää paikallista intressiä (Haveri & Airak-
sinen 2011).  

Kunnat hoitavat valtaosan kansalaisille järjestettävistä julkisista palveluista 
(Kiviniemi 2008; Nyholm ym. 2016b) ja näiden kunnan vastuulla olevien palve-
luiden määrä on suhteellisen suuri kuntien ollessa kooltaan varsin pieniä. Vuonna 
2016, kun tämän tutkimuksen aineisto kerättiin, keskimääräinen kuntakoko oli 
17 695 asukasta ja mediaani 6 137 asukasta (Suomen Kuntaliitto 2017b). Hoitaak-
seen tehtävänsä menestyksellisesti sekä esimerkiksi välttääkseen kuntien yhdistä-
misen, kunnat tekevät yhteistyötä muun muassa koulutuksen alalla (Charbit & 
Michalun 2009). Palvelujen järjestäminen ja hallinnosta huolehtiminen ei ole kui-
tenkaan kuntien ainoa tehtävä, vaan kunnilla on merkitystä ihmisille myös asuin- 
ja elinympäristöinä sekä yhteisöinä. Niillä on tärkeä rooli asukkaiden identiteetin 
ja osallistumisen näkökulmasta. (Nyholm ym. 2016b.)  

Koulutuksen perusedellytysten toteutuminen sekä lasten ja nuorten koulutus-
palveluista huolehtiminen ovat olennainen osa kuntien itsehallintoa (Välijärvi 
2011). Yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä onkin perusopetuksen järjestäminen 
(Risku ym. 2014; VTV 2009). Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asu-
ville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä osoittamaan oppivelvolliselle 
lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan (L 628/1998). 
Yleensä paikka on peruskoulu (OKM 2019d; OKM & Sanastokeskus TSK 2018). 
Lainsäädännön jättäessä kunnille varsin väljät mahdollisuudet opetuksen järjestä-
miseen, kuntien tavat järjestää palveluita voivat olla keskenään erilaisia (mm. Ny-
holm ym. 2016a). 
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Peruskouluikäisten oppilaiden määrä on pienentynyt koko 2000-luvun ajan 
(VM 2018a). Osittain tästä syystä peruskoulujen määrä on ollut laskeva, sillä syn-
tyvyyden aleneminen vähentää palvelutarvetta opetuksessa (VM 2019b). Muutto-
liikkeellä, pedagogisilla ratkaisuilla sekä aluesuunnittelulla on myös vaikutusta 
peruskoulujen määrään. Vuonna 2015 peruskouluja oli 2 517, joista 96 prosenttia 
oli kunnan ylläpitämiä (Tilastokeskus 2015). Tämän tutkimuksen aineiston keruu-
vuonna 2016 peruskoulujen määrä oli 2 339 (Tilastokeskus 2017), vuoden 2017 
lopussa 2 276 (Tilastokeskus 2018) ja vuoden 2018 lopussa 2 234 (Tilastokeskus 
2019). Koulujen kokonaismäärän laskiessa eniten ovat vähentyneet pienet koulut 
(VM 2018b).  

2.4.1 Kunnan hallinnollinen rakenne 
Kunnallinen itsehallinto Suomessa on eurooppalaisesta näkökulmasta tarkastel-
tuna varsin vahvaa (Haveri & Airaksinen 2011). Kuntalain mukaan kunnilla on 
vapaus päättää hallinnon ja johtamisen järjestämisestä alueellaan (L 410/2015). 
Kuntien mahdollisuus valita tavat hallinnoida palveluitaan ja rakenteitaan ulottuu 
näin ollen myös perusopetuksen järjestämiseen liittyviin käytänteisiin (Simola 
ym. 2017).  

Perusopetuksen vahva kunnallinen autonomia tarkoittaa, että kunnilla on pal-
jon vapauksia päättää asioistaan (Schwartz & Mehta 2013; Simola ym. 2009). Se 
näkyy esimerkiksi paikallisen tason vapautena soveltaa kansallisia säädöksiä 
omiin olosuhteisiin sopiviksi (Rodrigo ym. 2009), minkä voidaan katsoa olevan 
osoitus siitä, että paikallisella tasolla uskotaan olevan paras tietämys toimivim-
mista käytänteistä (Schwartz & Mehta 2013). Toiminta järjestetään lainsäädännön 
asettamien vaatimusten, kansallisten poliittisten ja taloudellisten linjausten sekä 
tavoitteiden mukaisesti, mutta samalla oppilaiden ja heidän huoltajiensa tarpeet 
huomioiden (Moos ym. 2016). 

Uudistusten läpiviemisen ja koulutuksen kehittämisen menestyksellisyyden 
kannalta on tärkeää, että järjestelmä huomioi paikalliset tilanteet ja tarpeet. Kun-
tien riittävä autonomia antaa niille mahdollisuuden reagoida erilaisiin aloitteisiin 
samanaikaisesti sekä soveltaa ja toimia välittäjinä uudistuksessa kansallisen ja 
paikallisen tason välillä. (Hardy & Salo 2018.) Pienissä kunnissa on usein yksin-
kertainen ja rajattu hallinto, joka pystyy vastaamaan vain välttämättömimpiin tar-
peisiin. Suuremmilla kunnilla taas voi olla varsin monimuotoisia sekä monitasoi-
sia hallintorakenteita. (Moos ym. 2016; Risku & Kanervio 2014.) 

Paikallisviranomaisten oletetaan vastaavan kuntalaisten vaatimuksiin (Simola 
ym. 2017). Kunnassa on sekä poliittinen että viranhaltijaorganisaatio, jossa luot-
tamushenkilöt vastaavat poliittisesta johtamisesta ja viranhaltijat poliittisesti teh-
tyjen päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta. Lisäksi viranhaltijat vastaavat 
ammatillisesta johtamisesta ja asiantuntijajohtamisesta. (Nyholm ym. 2016a.) 
Kunnassa eri tasoilla toimivien henkilöiden on tärkeää tehdä yhteistyötä, neuvo-
tella, sekä päästä yhteisymmärrykseen koulutuksellisista kysymyksistä. Heidän 
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täytyy löytää tavat yhdistää heihin kohdistetut odotukset sekä hallinnollinen te-
hokkuus. (Moos ym. 2016.)  

Pakollisia rakenteita kunnassa ovat valtuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslauta-
kunta. Valtuusto vastaa toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää päätösvaltaa. Val-
tuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille 
sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. (L 410/2015.) Valtuusto valitsee kun-
nanhallituksen, joka vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valtuustossa 
ratkaistavien asioiden valmistelusta (Nyholm ym. 2016a), sekä johtaa kunnan toi-
mintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto 
päättää toiminnan ja talouden tavoitteista sekä tavoitteiden toteutumisen arvioin-
nista ja seurannasta. (L 410/2015.) 

Kunta voi asettaa lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä (L 
410/2015). Perinteinen sektoriperustainen lautakuntaorganisaatio on edelleen 
Suomen kunnissa varsin tyypillinen (Nyholm ym. 2016a). Lautakunta vastaa hal-
linnonalansa päätöksenteosta, asioiden valmistelusta kunnanhallitukselle ja val-
tuustolle sekä osaltaan päätösten täytäntöönpanosta. Lautakuntien rakenteet ja ni-
met voivat poiketa toisistaan eri kunnissa, mutta useimmista kunnista löytyy kou-
lutusasioita käsittelevä lautakunta kuten sivistyslautakunta, opetuslautakunta tai 
koululautakunta. (Nyholm ym. 2016a; Risku ym. 2014; VTV 2009.)  

Taloudellisesti kunnat ovat itsenäisiä ja vastaavat tuloistaan, menoistaan ja ra-
hoituksestaan (Etelälahti 2008). Kuntien verotusoikeus (L 731/1999) on oleellinen 
osa kuntien itsehallintoa. Kunta ei tavoittele voittoa, vaan sen päätehtävänä on 
tuottaa asukkailleen palveluja verovaroin (Etelälahti 2008). Kuntien tuloista vero-
tulojen osuus on keskimäärin puolet, muodostuen kunnallisverosta, yhteisöve-
rosta sekä kiinteistöverosta (Suomen Kuntaliitto 2018; VM 2019b).  

2.4.2 Kunta ja perusopetuksen ohjaus  
Perusopetuksen järjestämistä kunnissa ohjataan normeilla, taloudella, informaa-
tio-ohjauksella sekä ylikansallisella ohjauksella aiemmin kuvatulla tavalla (ks. 
luku 2.3). Peruspalveluihin sekä niiden saatavuuteen ja laatuun vaikuttavat näiden 
valtakunnallisten toimenpiteiden ohella myös kuntien omat toimet (VM 2018b). 
Ohjausjärjestelmä onkin rakennettu olettamukselle, että opetuksen järjestäjät ke-
hittävät omaa toimintaansa. Kunnalla on perusopetuslain (L 628/1998) mukaisesti 
velvollisuus arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Arviointityön 
tulosten oletetaan vaikuttavan kunnan vastuulla olevan opetuksen järjestämiseen.  
Näin ollen opetuksen järjestäjän omalla ohjauksella on merkittävä asema perus-
opetuksen ohjausjärjestelmässä. Kunnat myös yhä enemmän hyödyntävät hori-
sontaalista ohjausta, jolloin kokemuksia ja osaamista jaetaan muiden opetuksen 
järjestäjien kesken. (VTV 2009.) Kunnissa tapahtuva oman toiminnan kehittämi-
nen sekä strategiset valinnat palveluiden järjestämisestä, organisoinnista ja pää-
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töksenteosta pohjautuvat paikallisiin tarpeisiin (Airaksinen ym. 2016). Nämä tar-
peet voivat olla erilaisia esimerkiksi kunnan väestö- ja ikärakenteesta johtuen 
(VM 2019b). 

Vaikka kunnilla on vapauksia ja mahdollisuuksia päättää opetuksen järjestä-
misestä alueellaan, niiden tulee toimia normiohjauksen linjauksien mukaisesti. 
Lainsäädännön ohella yksi keskeisimmistä perusopetuksen järjestämiseen vaikut-
tavista asiakirjoista on opetussuunnitelma. Perusopetuslain (L 628/1998) mukaan 
opetuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy paikallisen opetussuunnitelman, joka val-
mistellaan valtakunnallisten perusteiden pohjalta sen määräyksiä noudattaen. Pai-
kallinen opetussuunnitelma on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa 
opetuksen järjestäjän sekä koulujen toimintaa. (OPH 2014.) Se on paikallisten 
koulutuksen kehittämisstrategioiden (Uljens & Rajakaltio 2017) sekä kuntastrate-
gian ohella yksi keskeisistä asiakirjoista, jossa perusopetuksen kannalta tärkeät 
paikalliset tavoitteet ja ominaispiirteet on mahdollista huomioida. Valtakunnalli-
sissa opetussuunnitelman perusteissa linjatut asiat muotoutuvat käytänteiksi vasta 
paikalliselle tasolle vietäessä (Soini ym. 2018). 

Taloudellisen ohjauksen näkökulmasta vastuu perusopetuksen rahoituksesta 
jakaantuu valtion ja kuntien kesken (OKM 2017b; VTV 2009). Valtion rahoituk-
sen ohella merkittävä osa perusopetuksen järjestämiseen käytettävistä varoista ke-
rätään kunnan oman verotuksen kautta, joten paikallisilla olosuhteilla ja kunnan 
verotuksella on vahva vaikutus kunnassa järjestettävään perusopetukseen (Hardy 
& Salo 2018). Perusopetuksen rahoitus toimintamäärärahoineen ja investointei-
neen määritellään osana kunnan taloussuunnittelua (L 410/2015). Merkittäviäkin 
taloudellisia linjauksia tehdään kuntatasolla esimerkiksi rakennuksien uudis- ja 
korjausrakentamiseen (VM 2019b) sekä ryhmä- ja koulukokoihin liittyen (Nyys-
sölä & Honkasalo 2013). 

Perusopetus kunnassa järjestetään valtakunnallisten normien mukaisesti sekä 
talouden ohjaamana. Sen sijaan informaatio-ohjauksen sekä ylikansallisen oh-
jauksen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestä kukin kunta päättää omien 
tarpeidensa mukaisesti. Informaatio-ohjauksen kautta välittyvä viesti meneekin 
parhaiten perille, mikäli asiaa pidetään kunnissa tärkeänä ja sillä katsotaan olevan 
vaikutusta oman toiminnan kehittämiseen (VTV 2009). 

Valtakunnallisen ohjauksen lisäksi perusopetukseen liittyvää neuvontaa ja in-
formaatio-ohjausta antavat myös muut tahot kuten edunvalvontaorganisaatiot 
(VTV 2009). Nämä eri tahot julkistavat säännöllisesti oman näkemyksensä kou-
lutuksen kehittämiseksi, jossa perusopetuksella on vahva roolinsa (esim. Suomen 
itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 2015; Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2018; 
Suomen Kuntaliitto 2015). Perusopetus on myös kaupallisille toimijoille kiinnos-
tava toimiala. Siksi esimerkiksi oppimateriaaleja tuottavien ja erilaisia opetukseen 
käytettäviä kalusteita, välineitä ja ohjelmistoja tarjoavien yrityksien mahdollinen 
ohjaava vaikutus on hyvä tunnistaa.  
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2.4.3 Sivistysjohtaja osana hallintoa 
Opetusalan johtajuus kunnassa on jaettu vaaleilla valitun poliittisen organisaation 
ja viranhaltijaorganisaation kesken (Hargreaves ym. 2008). Eri toimijat osallistu-
vat oman tehtävänsä kautta päätöksentekoon, sekä vastaavat osaltaan perusope-
tuksen järjestämisestä valtakunnallisen ohjauksen mukaisesti (Nyholm ym. 
2016a). Perusopetuksen hallinto keskitetään usein opetustoimesta vastaavaan vi-
rastoon, jonka tarkoituksena on tukea kouluja sekä varmistaa, että kansalliset ja 
paikalliset linjaukset toteutuvat koulujen käytänteissä. Sivistysjohtaja johtaa tätä 
virastoa ja on vastuussa opetuksen järjestämisestä alueellaan. (Nihlfors ym. 2013; 
Risku ym. 2014.)  

Sivistysjohtajaan ja hänen työhönsä vaikuttavat sekä valtion tasolta asetetut 
vaatimukset, että paikallisen poliittisen päätöksenteon kautta tulevat odotukset 
(Kowalski ym. 2011). Lisäksi vaatimuksia asettavat yhteiskunnassa tapahtuvat ta-
loudelliset, sosiaaliset, poliittiset sekä teknologiset muutokset (Björk ym. 2014). 
Sivistysjohtajalla on tärkeä ja merkittävä työ vastata koulutuksen järjestämisestä 
asianmukaisesti ja tehokkaasti siten, että toiminta on linjassa asetettujen tavoittei-
den kanssa (Nir 2014). Hän toimii välittäjänä poliittisten ja toimeenpanevien ta-
sojen (Nihlfors ym. 2013) sekä eri sidostyhmien välillä ristiriitaisten vaatimusten 
sekä odotusten ristipaineessa (Nir 2014; Risku ym. 2014). Sivistysjohtaja on olen-
nainen toimija hallinnollisessa ketjussa, jossa poliittiset tavoitteet ja sisällöt siir-
retään käytännön toimiksi kouluihin (Nihlfors ym. 2013).  

Muutosta kaipaavat asiat ovat erilaisia. Osan muutoksista viranhaltijat voivat 
tehdä itse oman toimintavaltuutensa pohjalta ilman, että heidän tarvitsee etsiä asi-
alle poliittista tukea tai ylempää päätöksentekijää organisaatiossa. Toisissa ta-
pauksissa taas muutos vaatii jo varhaisessa vaiheessa poliittisia päätöksiä. (Bour-
gon 2017.) Poliittinen päätöksenteko perustuu oikeaan, riittävään ja havainnolli-
seen tietoon, jonka pääasialliset lähteet luottamushenkilöille ovat päätöksenteko-
asiakirjat, esittelytekstit sekä esittelijöiltä saatava tieto (Korhonen ym. 2018). 
Tässä työssä sivistysjohtajalla on tärkeä rooli. 

Sivistysjohtaja mahdollistaa oppilaille, opettajille ja rehtoreille olosuhteet, 
joissa oppiminen tapahtuu (Moos 2017; Paulsen ym. 2014). Yksi sivistysjohtajan 
tärkeistä tehtävistä on koulutuksen tarvitsemien resurssien varmistaminen. Koska 
valtion osoittama rahoitus ei ole korvamerkittyä, poliittisesti valituilla päättäjillä 
kunnassa on mahdollisuus päättää paikallisesti budjetin jakautumisesta kunnan 
vastuulla olevien palvelujen kesken (Hammerness ym. 2017). Sivistysjohtaja on-
kin jatkuvassa vastakkainasettelussa muiden kuntansa hallinnonalojen kanssa var-
mistaakseen koulutuksen tarvitsemat resurssit (Risku & Kanervio 2014). 

Koska kunnat saavat itse päättää organisaatiostaan (L 410/2015), myös sivis-
tysjohtajien tehtävät vaihtelevat kunnittain (Johnson & Suortamo 2018). Sivistys-
johtajat ovat yleisjohtajia, jotka vastaavat koulutusasioista organisaatiossaan. 
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Tyypillisesti he kuuluvat kunnan johtoryhmään, osallistuvat kuntastrategian laa-
timiseen ja toteuttamiseen, johtavat paikallista koulutoimistoa, toimivat rehtorei-
den esimiehenä sekä valmistelevat asiat lautakunnan päätettäväksi. (Risku & Ka-
nervio 2014.) Sivistysjohtajilta itseltään työn kannalta tärkeimpiä asioita tiedus-
teltaessa eniten painottuivat henkilöstöhallinto, talousarvion valmistelu ja talous-
suunnittelu, kehittäminen ja hanketyö, lautakuntatyö, verkostoyhteistyö, opetus-
suunnitelmatyö sekä oppilas- ja opiskelijahuolto (Johnson & Suortamo 2018). 

Sivistysjohtajan tehtäviin voi kuulua muutakin, kuten esimerkiksi rehtorin teh-
tävät, kunnan yleisjohtamiseen osallistuminen, joukkoliikenteen järjestäminen, 
tietohallinto, väestönsuojelu, hankkeiden johtaminen ja hankinnat (Kanervio & 
Risku 2009).  Lisäksi sivistysjohtajan työtehtäviin voi kuulua opetustoimen ohella 
myös muita vastuualueita kuten kulttuuritoimi, kirjastot, sekä liikunta- ja nuoriso-
palvelut (Risku ym. 2014). Sivistysjohtajan työ on vaativaa, monitahoista (Ko-
walski 2013), monimutkaista sekä usein ammatillisesti epäselvää (Nir 2014). Toi-
saalta taas hänellä on mahdollisuuksia saada aikaan koulutuksessa tarvittavia 
muutoksia (Björk ym. 2014).  

Kuten sivistysjohtajan laajasta toimenkuvasta voidaan päätellä, muillakin kuin 
opetusalan reformeilla on vaikutusta perusopetukseen (Hargreaves ym. 2008). Pe-
rusopetukseen kiinteästi kuuluvia palveluita ohjataan myös opetushallinnon ulko-
puolelta, ja näiden perusopetuksen tukipalveluiden merkitys on edelleen kasvanut 
(VTV 2009). Sivistysjohtajalla oletetaan olevan tietoa ja osaamista erilaisilta 
työnkuvaansa ja vastuualueisiinsa liittyviltä aloilta (Kowalski 2013). Hänen on 
ymmärrettävä monipuolisia ja jatkuvasti muuttuvia kansallisia sekä kansainvälisiä 
useita ammattialoja koskevia poliittisia linjauksia ja asioiden välisiä yhteyksiä 
(Hardy & Salo 2018), sekä tunnettava muiden alojen lainsäädäntöä23, jotta niiden 
kautta tulevat vaatimukset tulisivat huomioiduiksi kunnan perusopetuksen suun-
nittelussa ja toimeenpanossa. Sivistysjohtajan on tärkeä tuntea perusopetuksen oh-
jausjärjestelmä ja sen muodot tunnistaakseen velvoittavien normien ja suositus-
luonteisen informaatio-ohjauksen välisen eron.   

Suurissa organisaatioissa sivistysjohtajalla on työssään apuna muuta henkilös-
töä, joten hän voi keskittyä tiettyihin toimenkuvansa osa-alueisiin. Pienillä paik-
kakunnilla taas sivistysjohtajalla ei tätä mahdollisuutta ole, vaan hän tekee kaiken 
toimenkuvaansa kuuluvan itse. (Kowalski 2013.) Suomessa on paljon pieniä kun-
tia, joten suurella osalla sivistysjohtajista on varsin vähän henkilöstöä työnsä tu-
kena. Siksi jokapäiväinen johtajuus ja hallinnointi työllistää heitä paljon. (Risku 
& Kanervio 2014.)  

 
23 Tarkemmin sivistysjohtajan työhön liittyvään laajaan lainsäädäntöön voi tutustua liit-
teessä kaksi. Koska tilanteet vaihtelevat kunnittain, kuvaus ei ole kattava. Tarkoituksena 
on kuitenkin antaa kuvaa perusopetuksen järjestämiseen vaikuttavien sekä sitä säätelevien 
ja ohjaavien normien laajuudesta. Sivistysjohtaja kunnan perusopetuksesta vastaavana 
ylimpänä viranhaltijana huolehtii näiden säädösten toteutumisesta toimialansa osalta. 



Aija Rinkinen 

42 

2.5 Organisatoriset näkökulmat perusopetukseen 
Hallinnon ja ohjauksen ohella perusopetusta voidaan tarkastella organisaationa eri 
näkökulmista. Seuraavassa luodaan katsaus erilaisiin organisaatiorakenteita ku-
vaaviin malleihin, joiden pohjalta laaditaan viitekehys tutkimustulosten tarkaste-
luun.   

2.5.1 Näkökulmien valinta ja tutkimustulosten tarkastelun viitekehys 
Koulutusjärjestelmää ei tule nähdä yksittäisinä ja toisistaan erillisinä osina, vaan 
kokonaisuutena (Fullan 2010), jossa järjestelmän osat vahvistavat ja täydentävät 
toisiaan keskinäisen kilpailun sijaan (Tucker 2013a). Organisaatiota laajasti mo-
nelta taholta (Seeck 2013), systeemisesti eri näkökulmista (Louis ym. 1999), kou-
lutuksen eri tasoilta (Sergiovanni 2009) ja perinteiset ajatukset kyseenalaistaen 
(Bolman & Deal 2017) tehty tarkastelu auttaa yhdistämään tietoa, osaamista sekä 
resursseja uudella ja luovalla tavalla (Bourgon 2017).  

Organisaation tasot, osa-alueet sekä niistä muodostuva kokonaisuus muotou-
tuvat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Nämä osat tulee tunnistaa ja ymmär-
tää, että yhteen järjestelmän osa-alueeseen puuttumisella on vaikutusta myös mui-
hin (Louis ym. 1999; Reimers & Chung 2016b; Tucker 2013a). Erilaisia osa-alu-
eita uudella tavalla yhdistämällä on mahdollista löytää toteuttamiskelpoisia rat-
kaisuja monimutkaisiin kysymyksiin ja vaikeisiin ongelmiin (Bolman & Deal 
2017). Asioiden katsominen yhdestä tai liian kapeasta näkökulmasta voi johtaa 
kehittämisen epäonnistumiseen (Sergiovanni 2009). Liian yksipuolisen tarkaste-
lun kautta löydetään mahdollisesti vain yksi selitys ongelman ymmärtämiseen, 
jonka vuoksi ongelman ratkaisu saattaa jäädä osittaiseksi. Laajempi erilaisten nä-
kökulmien käyttö voi auttaa tunnistamaan useampia huomioitavia ja ratkaisua 
vaativia yksityiskohtia. (Cibulka 1999.)  

Erimielisyyttä saattaa kuitenkin syntyä siitä, mitä näkökulmia tulisi käyttää. 
Selvää ei välttämättä ole sekään, mihin useiden näkökulmien käyttäminen johtaa, 
tai mikä niistä antaa parhaan ratkaisun kyseiseen ongelmaan. Voi myös olla, että 
eri näkökulmien kannattajat eivät kykene yhteistyöhön, jota monialainen asioiden 
ratkaiseminen vaatisi. (Cibulka 1999.) Tietoteoreettiset näkökulmat (paradigmat) 
vallitsevat usein kymmeniä vuosia. Niiden olemassaoloa voi olla vaikea havaita 
arjessa, mikäli tuloksia halutaan saavuttaa tai ongelmat ratkaista lyhyellä aikavä-
lillä. (Seeck 2013.)   

Koska yhtä ainoaa oikeaa mallia ei ole löydettävissä, tässä tutkimuksessa tu-
losten tarkastelun pohjaksi on rakennettu synteesi näkökulmista erilaisten organi-
satoristen jaottelujen pohjalta. Käytettävät organisaatiorakenteita kuvaavat mallit 
on valittu kattamaan kokonaisuutta sekä ajallisesti, että niiden laatimistarkoituk-
sen mukaan. Louisin, Toolen ja Hargreavesin (1999) sekä Sergiovannin (2007; 
2009) mallit on suunnattu suoraan koulutusorganisaatioihin ja Seeck (2013) tar-
kastelee yritysmaailman organisaatioita. Bolmanin ja Dealin (2017) malli on ylei-
nen, mutta se soveltuu hyvin myös koulutukseen. Voisi ajatella eri toimialojen 
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organisaatioilla olevan eroa. Yhä kasvava ymmärrys kuitenkin on, että vaikka or-
ganisaation toimiala vaihtelee, käytänteet ja lainalaisuudet niissä ovat samoja 
(Clegg ym. 2019).   

Louisin, Toolen ja Hargreavesin (1999) seitsemän näkökulman (frame) malli 
pohjautuu Hargreavesin, Shawin ja Finkin aiempaan luokitteluun (1997) sitä muo-
katen ja täydentäen. He katsovat koulutusta organisaationa tarkoitusnäkökulman 
(purpose frame), rakenteellisen näkökulman (structural frame), poliittisen näkö-
kulman (political frame), oppimisnäkökulman (learning frame), henkilökohtaisen 
identiteetin ja tunteiden näkökulman (personal identity and emotions frame), kult-
tuurisen näkökulman (cultural frame) sekä johtajuusnäkökulman (leadership 
frame) kautta.  

Sergiovanni (2007; 2009) tekee jaottelunsa johtajuuden kautta, mutta toteaa 
sen olevan käyttökelpoinen myös koulutuksen hallinnon rakenteita tarkastelta-
essa. Hänen käyttämänsä viisi näkökulmaa (force) ovat tekninen näkökulma (tech-
nical force), henkilöstönäkökulma (human force), koulutusnäkökulma (educati-
onal force) sekä symbolinen (symbolic force) ja kulttuurinen näkökulma (cultural 
force).  

Seeck (2013) pohtii johtamista paradigmojen kautta, jotka ovat tieteellinen 
liikkeenjohto, ihmissuhdekoulukunta, rakenneteoriat ja kulttuuriteoriat. Kyseiset 
neljä paradigmaa ovat hänen näkemyksensä mukaisesti aiemman tutkimuksen pe-
rusteella 1900-luvun keskeisiä organisaatio- ja johtamisparadigmoja. Viidentenä 
ja uusimpana paradigmana Seeck nostaa esille innovaatioteoriat.   

  Bolmanin ja Dealin (2017) mallissa on vahva johtajuuspainotus, ja se tarkas-
telee sosiaalisia ja koulutuksellisia järjestelmiä organisaatiotasolta neljän näkö-
kulman (frame) kautta, jotka ovat rakenteellinen näkökulma (structural frame), 
henkilöstönäkökulma (human resource frame), poliittinen näkökulma (political 
frame) sekä symbolinen näkökulma (symbolic frame).  

Vaikka käytetyt mallit ovat eri aikakausilta ja ne on laadittu eri käyttötarkoi-
tuksiin, ne kuvaavat silti pitkälti samoja asioita osittain jopa samoja termejä käyt-
täen, sekä ilmaisevat samankaltaisia käsityksiä organisaatioista. Malleihin tar-
kemmin perehdyttäessä voidaan havaita kolme kaikissa toistuvaa, yhdistävää nä-
kökulmaa: rakenteellinen näkökulma, henkilöstönäkökulma sekä symbolinen ja 
kulttuurinen näkökulma. Nämä kolme muodostavat tämän tutkimuksen tulosten 
tarkastelun organisatorisen rakenteen. Seuraavassa kuvassa näkökulmat on koottu 
yhteen. 
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 Rakenteellinen  
näkökulma Henkilöstönäkökulma Symbolinen ja kulttuuri-

nen näkökulma 

Bolman & 
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Rakenteellinen näkö-
kulma  Henkilöstönäkökulma  Symbolinen näkökulma  

Louis, Toole & 
Hargreaves 
(1999) 

Rakenteellinen näkö-
kulma  

Oppimisnäkökulma,  
Henkilökohtaisen identi-
teetin ja tunteiden näkö-
kulma  

Kulttuurinen näkökulma  

Seeck (2013) 
Rakenneteoriat,  
Tieteellinen liikkeen-
johto 

Ihmissuhdekoulukunta Kulttuuriteoriat 

Sergiovanni 
(2007; 2009) Tekninen näkökulma  Henkilöstönäkökulma,  

Koulutusnäkökulma  
Symbolinen näkökulma,  
Kulttuurinen näkökulma  

Kuva 2. Organisaatiomalleja yhdistävät näkökulmat.   

Edellä esitellyissä neljässä organisaatiorakenteita kuvaavassa mallissa on myös 
näkökulmia, jotka esiintyivät vain osassa. Tällaisia ovat johtaminen, politiikka, 
innovaatiot sekä toiminnan tavoite ja tarkoitus. Innovaatioihin tarkemmin tutus-
tuttaessa kysymys on pitkälti uudistumisesta.  

Tässä tutkimuksessa johtaminen, politiikka, uudistuminen sekä tavoitteiden ja 
tarkoituksen asettaminen ovat selkeästi nähtävissä perusopetuksen hallinto- ja oh-
jausjärjestelmän eri muodoissa ja tasoilla. Aiemmin kuvatun mukaisesti perusope-
tuksen järjestämiseen vaikuttavat sekä politiikka että johtaminen, jotka molemmat 
jakautuvat valtakunnalliselle ja paikalliselle tasolle. Johtamista ja siihen liittyvää 
päätöksentekoa tapahtuu poliittisessa järjestelmässä, virkamies- ja viranhaltija-
johtamisessa sekä työssä päivittäin tehtävinä päätöksinä ja ratkaisuina. Myös oh-
jaus toteutuu valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä poliittisen ohjauksen, että oh-
jausjärjestelmän kautta. Koulutuksen uudistaminen ja kehittäminen on jatkuvaa. 
Osana kehittämistä perusopetuksen tehtävä ja tavoitteet tulevat säännöllisesti poh-
dittaviksi ja muodostavat perustan työlle.  

Lähemmäs käytäntöä siirryttäessä perusopetuksessa esiin nousevia teemoja on 
mahdollista tarkastella osana rakenteita, henkilöstöä sekä kulttuuria ja symboliik-
kaa. Kuhunkin luonnollisesti vaikuttavat niitä ympäröivän viitekehyksen osat. 
Kun yhdistetään aiemmin tässä luvussa kuvatut valtakunnallinen ja kunnan taso-
jen hallinto, ohjausjärjestelmä sekä organisatoriset näkökulmat, voidaan rakentaa 
seuraavassa kuvassa esitetty, tässä tutkimuksessa käytettävä tulosten tarkastelun 
viitekehys.   
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Perusopetuksen järjestäminen 
 
 

 

Kuva 3. Tutkimustulosten tarkastelun viitekehys.  

Koska rakenteita, henkilöstöä sekä kulttuuria ja symboliikkaa käytetään myöhem-
min tämän tutkimuksen tulosten tarkastelun viitekehyksenä, seuraavassa niitä ava-
taan tarkemmin.    

2.5.2 Rakenteellinen näkökulma 
Rakenteellinen näkökulma on kenties vanhin ja yleisin tapa tarkastella organisaa-
tioita. Näkökulma pyrkii löytämään ratkaisuja siihen, kuinka vastuut organisaa-
tion sisällä tulisi jakaa ja miten eri toiminnot saadaan edistämään yhteistä päämää-
rää. (Bolman & Deal 2017.) Työtä arvioidaan pitkälti sen tehokkuuden perus-
teella. Byrokratia, tehtävien erikoistuminen sekä ihmisten erilaiset roolit heijastu-
vat työelämään esimerkiksi työn organisoinnin tapoina. Rakenteellinen näkö-
kulma oli vuosikymmeniä vallitseva johtamisen suuntaus. (Seeck 2013.) Raken-
teellinen näkökulma näkyy vahvana luvun alussa kuvatuissa perusopetuksen hal-
linto- ja ohjausjärjestelmissä, jossa keskeisinä nousevat esiin itse koulutusjärjes-
telmän ohella toiminnan organisointi ja johtaminen, resurssit, ohjaavat asiakirjat 
sekä toiminnan suunnittelu ja arviointimuodot.  
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Suomen kuten myös muiden OECD -maiden hallinto on monitasoinen, ja se 
on sidoksissa maan historiaan, politiikkaan, lainsäädäntöön, talouteen sekä sosi-
aalisiin olosuhteisiin (Rodrigo ym. 2009). Tällaisilla horisontaalisilla rakenteilla 
on pitkä traditio monissa OECD-maissa (Hooge ym. 2012). Maailmanpankin kou-
lutusstrategiassa (World Bank Group 2011) koulutusjärjestelmillä viitataan kou-
luihin sekä erilaisiin koulutuspalveluihin. Kun määritelmää avataan lisää, siihen 
voidaan lukea mukaan kaikki ne järjestelmän osat, jotka mahdollistavat oppimi-
sen, kuten säännöt ja toimintaohjeet, resurssit ja talouden ohjauksen järjestelmät, 
henkilöstö, rakennukset sekä oppimateriaalit.  

Ohjaavista asiakirjoista, säännöistä ja toimintaohjeista keskeisin on normioh-
jaukseen kuuluva lainsäädäntö, joka on keskeinen poliittisen johtamisen väline 
(Magnussen & Nilssen 2013). Lait ja niiden kautta tapahtuva normatiivinen sää-
tely ei ole kuitenkaan niin yksityiskohtaista, että se kattaisi kaikki mahdolliset ti-
lanteet, joten tulkinnalle ja soveltamiselle on aina tilaa (Ottesen & Møller 2016). 
Lakien sekä niiden tulkinnan ja paikallisen soveltamisen välillä voi syntyä jännit-
teitä, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia ennustettavuudessa, toiminnan laillisuu-
dessa sekä ihmisten yhdenvertaisessa kohtelussa (Molander ym. 2012). Erimieli-
syyttä voi ilmetä myös toimijoiden välillä, esimerkiksi sivistysjohtajan ollessa eri 
mieltä normien tulkinnasta koulujen rehtoreiden ja opettajien kanssa (Ottesen & 
Møller 2016). 

Selkeät rakenteet (Bolman & Deal 2017; Sergiovanni 2009; Stenvall & Virta-
nen 2017) luovat puitteet jokapäiväiselle toiminnalle ja auttavat organisaation osia 
toimimaan saumattomasti yhteen (Louis ym. 1999). Valitun rakenteen tulee sopia 
organisaation toimintaympäristöön. Yhtä oikeaa mallia ei ole, vaan valinta riippuu 
olosuhteista, organisaation tavoitteista, ihmisistä ja ympäristöstä. Erilaisten mal-
lien ja mahdollisuuksien ymmärtäminen voi auttaa luomaan rakenteen, joka toimii 
sekä organisaation että siellä työskentelevien ihmisten eduksi. (Bolman & Deal 
2017.) Laadukas johtaminen on perusvaatimus kaikille organisaatioille ja johta-
juuden rakenteet määritellään (Sergiovanni 2007; 2009) esimerkiksi organisaa-
tiokaaviossa, joka on monelle tuttu tapa kuvata rakenteita (Clegg ym. 2019).  

Työ voidaan koordinoida vertikaalisesti pystysuoraan tai lateraalisesti vaaka-
suoraan. Vertikaalisessa koordinaatiossa esimiehet johtavat työtä keskitetysti ja 
käyttävät työkaluinaan asemansa mukanaan tuomaa valtaa, sääntöjä, ohjeita sekä 
suunnittelu- ja kontrollijärjestelmiä. Komentoketju on hierarkkinen ja sääntöjen 
tarkoituksena on turvata toiminnan ennakoitavuus ja tasalaatuisuus. (Bolman & 
Deal 2017.) Mitä kehittyneempi organisaatio on, sitä erikoistuneemmaksi ja muo-
dollisemmaksi sen rakenne yleensä muuttuu (Bourgon 2017), lisäten ennustetta-
vuutta organisaation käyttäytymisessä (Rubin 2003). Toimivan rakenteen luomi-
nen on tasapainoilua. Liian jäykkä rakenne tukahduttaa joustavuuden, kun taas 
liian väljä aiheuttaa työntekijöille epävarmuutta siitä, mitä heiltä odotetaan tai 
mitä kenenkin tehtäviin kuuluu. (Bolman & Deal 2017.)  
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Luvun alussa kuvattu hallinnollinen rakenne antaa perusopetuksesta varsin 
hierarkkisen ja vertikaalisesti koordinoidun kuvan. Koulumaailmassa vertikaali-
nen johtaminen on haasteellisempaa kuin monessa muussa organisaatiossa. Kou-
lutetut ja ammattitaitoiset työntekijät tarvitsevat autonomiaa ja mahdollisuuksia 
käyttää omaa harkintaansa, jota vertikaalinen koordinaatio vain harvoin tarjoaa. 
(Bolman & Deal 2017.) Rakenteen tulisi antaa tilaa autonomialle, joka mahdollis-
taa ammatillisuuden, osallisuuden ja innovaatiot kouluissa. Autonomian ja keskit-
tämisen välillä tulee löytää tasapaino. (Reimers & Chung 2016b.) Koulumaail-
massa onkin myös heterarkkisia organisaatiopiirteitä, joissa hierarkkisuutta pyri-
tään minimoimaan ja käyttämään enemmän verkostomaisia neuvottelu- ja vuoro-
vaikutusmenetelmiä. Vaikka virallisesti organisoituminen tapahtuisi hierarkki-
sesti, työtä tehdään usein heterarkkisesti. (Keskinen 2003.)  

Koulut toimivat organisaation käyttöön annettujen resurssien sekä tehtyjen lin-
jausten mukaisesti, tehokkuuteen pyrkien (Stenvall & Virtanen 2017). Resursoin-
nin avulla organisaatio pyrkii saavuttamaan sille asetetut tavoitteet (Reimers & 
Chung 2016b). Talous, siihen kuuluva budjetointi ja resurssin mukainen toimin-
nan organisointi ovat osa rakenteita (Lahtero & Kuusilehto-Awale 2015; Louis 
ym. 1999). Henkilöstö on osa resurssia, ja työtehtävien sekä vastuiden jakaminen 
henkilöstön kesken on rakenteellinen ratkaisu (Louis ym. 1999). Henkilöstön roo-
lit ja vastuut, joiden avulla ihmiset asetetaan organisaatiossa heille sopiviin tehtä-
viin, tulee määritellä (Bolman & Deal 2017), sekä luoda rakenne, joka mahdollis-
taa henkilöstön yhteistyön (Louis ym. 1999).  

Käytännön toimia ohjataan erilaisilla strategioilla, säännöillä ja toimintaoh-
jeilla (Bolman & Deal 2017; Louis ym. 1999: Sergiovanni 2007; 2009; Stenvall 
& Virtanen 2017). Perusopetuksen keskeisessä ohjaavassa asiakirjassa eli opetus-
suunnitelmassa määritellyt opetuksen sisällöt kuuluvat rakenteisiin, samoin kuin 
näiden sisältöjen saavuttamista tukevat opetusmateriaalit ja opetusmenetelmät. 
Selkeitä rakenteellisia päätöksiä ovat oppiainejaot ja niiden pohjalta tehdyt luku-
järjestykset, oppilasryhmittelyt ja luokkajaot, jotka luovat raamit koulun arjen ai-
kataulutukselle ja ajankäytölle. (Louis ym. 1999.) Rakenteet määrittelevät paikat, 
joissa organisaatio toimii. Koulurakennukset ja niitä ympäröivä yhteiskunta muo-
dostavat koulun käytössä olevan oppimisympäristön (Bolman & Deal 2017). Pää-
tös koulujen koosta on esimerkki rakenteellisesta päätöksestä (Louis ym. 1999).  

Toiminnan säännöllinen seuranta ja arviointi auttavat havaitsemaan koulutuk-
sen mahdollisia ongelmakohtia (Sergiovanni 2007). Kerättyä tietoa käytetään jat-
kuvaan koulun uudistamiseen (Louis ym. 1999) ja kehittämiseen, joilla toimintaa 
pyritään tekemään entistäkin paremmaksi (Sergiovanni 2007). Kysymys on laa-
dunhallinnasta sekä sen täytäntöönpanosta, jota varten on kehitetty organisaation 
käytössä olevat palautejärjestelmät (Stenvall & Virtanen 2017).   

Suomalainen hajautettu koulutusjärjestelmä perustuu luottamukselle. Itsenäis-
ten kuntien tehtävänä on tarjota koulutuspalvelut asukkailleen valtion ja kuntien 
oman resursoinnin turvin. Kunnan johto luottaa rehtoreihin ja opettajiin samoin 
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kuin ministeriö ja Opetushallitus luottavat kuntien kykyyn toteuttaa valtakunnal-
lista koulutuspolitiikkaa oppilaiden tarpeiden mukaisesti. (Kuusilehto-Awale & 
Lahtero 2014.) Opettajien korkeaan ammattitaitoon ja henkilöstön ammattietiik-
kaan luotetaan, eikä järjestelmään kuulu esimerkiksi ulkoisia koulutarkastuksia 
(Cerna 2014). Luottamus näkyy myös opetussuunnitelmassa, jossa valtio luottaa 
kuntiin ja opettajiin sen käytännön soveltamisessa (Uljens & Rajakaltio 2017).  

Ihanteellisessa tilanteessa rakenteet ovat joustavia ja ne edistävät tai jopa mah-
dollistavat koulun sisällöllisen ja toimintatapoihin liittyvän uudistumisen. Toi-
saalta rakenteet voivat myös hidastaa koulutuksen kehittämistä. (Louis ym. 1999.) 
Organisaatioon kohdistuvat sisäiset ja ulkoiset paineet pakottavat aika ajoin myös 
rakenteita muotoutumaan muutoksen mukana. Uudelleen organisoitumista tarvi-
taan, mikäli käytössä oleva rakenne ei enää sovellu ajankohtaisiin olosuhteisiin tai 
jos organisaatio ei suoriudu sille annetusta tehtävästä. (Bolman & Deal 2017.) 
Myös oppilaiden epäonnistumista aiheuttavat rakenteelliset tekijät koulussa tulee 
poistaa (Sahlberg 2015). 

Rakenneteoriat siis pyrkivät vastaamaan ilmeneviin ongelmiin organisaation 
rakenteita muokkaamalla (Seeck 2013). Pelkkä rakenteiden muuttaminen ei kui-
tenkaan yksin saa aikaan muutosta toiminnassa (Louis ym. 1999). Sen vuoksi on-
kin tarpeen tarkastella organisaatiota myös muista näkökulmista.  

2.5.3 Henkilöstönäkökulma 
Henkilöstönäkökulma käsittelee ihmisiä osana organisaatiota. Huomiota kiinnite-
tään ihmisten keskinäisiin suhteisiin ja henkilöstön osaamiseen. (Sergiovanni 
2009.) Myös organisaation ja ihmisten yhteensopivuus sekä yksilön tarpeiden ja 
organisaation vaatimusten yhteen sovittaminen ovat tarkastelun kohteena. Orga-
nisaatio nähdään yhteisönä, jonka jäsenillä on taitoja, tarpeita, tunteita ja rajoituk-
sia, ja joita tulee ymmärtää vahvuuksineen, heikkouksineen, haaveineen ja pelkoi-
neen. Osaavan ja korkeasti motivoituneen henkilöstön rekrytointi ja palveluksessa 
pitäminen on organisaatiolle tärkeää. (Bolman & Deal 2017.)  

Koulutus on ihmiskeskeinen ala, joten henkilöstöasioilla on sille suuri merki-
tys (Sergiovanni 2009). Henkilöstönäkökulman merkitys onkin kasvanut organi-
saatioiden muuttuessa globalisoituvassa maailmassa. Yhä hajautuneemmat raken-
teet kuten verkostot lisäävät monimutkaisuutta ja kiihdyttävät muutosta. Tuote-
painotteisuudesta siirrytään kohti informaatiotaloutta. Tällaisessa tilanteessa on 
ymmärretty, että henkilöstöresurssin huomiotta jättäminen heikentää henkilöstön 
hyvinvoinnin ohella myös tuloksia. Monet organisaatiot yrittävätkin löytää vas-
tauksia yhä kasvaviin henkilöstöongelmiin. (Bolman & Deal 2017.) 

Ihmisten välisissä suhteissa huomio kiinnittyy vuorovaikutukseen, yhteistyö-
hön, työmotivaatioon, työtyytyväisyyteen ja johtajuuteen (Seeck 2013). Henkilös-
töresurssin käyttö, ristiriitojen ratkaiseminen, osaamisen kehittäminen sekä erilai-
set yhteistyö- ja kommunikaatiorakenteet ovat henkilöstönäkökulman kannalta 
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olennaisia (Stenvall & Virtanen 2017). Riittävät resurssit työn tekemiseksi, sovel-
tuvat ja tarpeen mukaan muuttuvat työnkuvat ja työtavat, asianmukaiset palkat ja 
etuudet, mahdollisuudet tiimimäiseen työskentelyyn, varmuus työn jatkuvuudesta 
sekä etenemismahdollisuuksien tarjoaminen vaikuttavat henkilöstön hyvinvoin-
tiin työssään ja sitä kautta tuloksiin (Bolman & Deal 2017). Henkilöstö on koulun 
tärkeä sosiaalinen pääoma (Sahlberg 2015), jota johdetaan tukien, motivoiden, 
rohkaisten ja päätöksentekoon osallistaen (Sergiovanni 2007; 2009). 

Julkisilta palveluilta odotetaan yhä enemmän tehokkuutta, mutta samalla ko-
rostetaan myös henkilöstön itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja harkintavaltaa 
(Ottesen & Møller 2016). Henkilöstönäkökulman kannalta on tärkeää löytää tavat, 
joiden avulla työt saadaan tehtyä niin, että henkilöstö samalla voi hyvin työssään 
(Bolman & Deal 2017). Koulu tarvitsee sääntöjä, mutta lisäksi henkilöstöllä tulee 
olla mahdollisuus ilmentää itselleen tärkeäksi kokemiaan asioita. Tällainen mah-
dollisuus tuo monimuotoisuutta käytänteisiin ja osaltaan vaikuttaa koulun ilma-
piiriin ja kehittymiseen. (Louis ym. 1999.) Jotta lakeihin ja muihin säädöksiin kir-
jatut asiat toteutuisivat, ne on muutettava jokapäiväisiksi toimenpiteiksi koulun 
käytänteissä. Tämä tarkoittaa, että henkilöstölle yhä enemmän siirretään vastuuta 
säädösten noudattamisesta ja työn tulosten saavuttamisesta. (Ottesen & Møller 
2016.) 

Opettajat nähdään asiantuntijoina, joilla on vastuu kehittää työtään muuttu-
vissa olosuhteissa (Niemi 2016), sekä osallistua aktiivisesti suunnitteluun ja 
työssä tarvittavien muutosten tekemiseen (Sahlberg 2015). Opettajat ovat autono-
misia ja heillä on vapaus innovoida sekä valita oppilasryhmällensä sopivimmat 
työskentelymenetelmät (Kuusilehto-Awale & Lahtero 2014).  Suomalaiset opet-
tajat, rehtorit ja sivistysjohtajat ovatkin varsin itsenäisiä (Hargreaves ym. 2008).  

Opettajien kelpoisuuksista säädetään asetuksella (A 986/1998), jonka mukaan 
heillä tulee olla maisterin tutkinto.  Opettajia ja heidän maisteritasoista koulutus-
taan kunnioitetaan yhteiskunnassa (Kuusilehto-Awale & Lahtero 2014; Sahlberg 
2015). Suomalaista opettajankoulutusta pidetään korkeatasoisena (Mahlamäki-
Kultanen ym. 2014) ja se on tunnettu tutkimusperustaisuudestaan (Niemi 2016; 
Sahlberg 2015). Opettajankoulutusta säätelevässä valtioneuvoston asetuksessa (A 
794/2004) määritellään opettajankoulutuksen erityiseksi tavoitteeksi antaa opis-
kelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. 
Opettajankoulutukseen liittyy opetusharjoittelu, ja opettajankoulutusta järjestä-
vissä yliopistoissa tulee yliopistolain (L 558/2009) mukaan olla opetusharjoittelua 
ja opettajankoulutuksen kehittämistä varten tarpeellinen määrä harjoittelukouluja.  

Henkilöstöllä on oltava työssään tarvittavat taidot (Bolman & Deal 2017). 
Heille tarjotaan mahdollisuuksia kasvuun, oppimiseen (Sergiovanni 2007; 2009) 
ja kehittymiseen (Bolman & Deal 2017) myös opettajaksi valmistumisensa jälkei-
sinä vuosina. Yksilötasolla oppiminen tarkoittaa jatkuvaa osaamisen kehittämistä, 
johon kuuluvat tarvittavan tiedon hankkiminen, tiedon oikea käyttö sekä oppimi-
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selle asetettujen tavoitteiden säännöllinen arviointi. Yksittäisten koulutustilai-
suuksien kautta lineaarisesti tiettyihin tavoitteisiin pyrkimisen sijaan kysymys on 
laajemmasta ja syvemmälle pyrkivästä oppimisesta. (Louis ym. 1999.) 

Suuri osa opettajien osaamisen kehittymisestä tapahtuu päivittäisissä epämuo-
dollisissa toimissa muodollisten koulutustilaisuuksien rinnalla. Kokeilut ja yhteis-
työ ovat tärkeitä oppimisen muotoja. (Grosemans ym. 2015; Hammerness ym. 
2017.) On tärkeää luoda yhteistyöhön perustuva kollegiaalinen kulttuuri. Useim-
missa kouluissa opettajat työskentelevätkin yhdessä, tiimeissä. Tällöin työn tulos 
on koko koulun yhteistyön tulosta. (Sahlberg 2015.) Yhteistyöhön perustuvassa 
toimintakulttuurissa on luonnollista oppia toisilta ja jakaa hyviä käytäntöjä sekä 
ongelmia kollegojen kesken. Opettajien on tärkeää tuntea, että heillä on rehtorin 
tuki takanaan ja että heitä rohkaistaan oppimaan uutta, kokeilemaan sekä järjestä-
mään aikaa uuden oppimiselle. (Grosemans ym. 2015.) Henkilöstön mahdollisuus 
kokoontua yhteen tutkimaan ja oppimaan asioita, jotka koskevat koulun kehittä-
mistä, auttaa heitä omaksumaan paremmin sekä sisäistä että ulkoa tulevaa tietoa 
(Louis ym. 1999). 

Yksilötasolla oppiminen on usein helpompaa sekä ymmärtää että toteuttaa kuin 
organisaation tasolla. Esteinä organisaation oppimiselle voivat olla puutteet yhtei-
söllisyydessä tai henkilöstön roolien tarkka määrittely ilman soveltamismahdolli-
suuksia ja liikkumavaraa. Mikäli kehittyminen näyttäytyy henkilöstölle jatkuvina 
toisiaan seuraavina hankkeina joita ei saada päätökseen ennen uusien alkamista, 
kehittämisellä on kielteinen vaikutus. Jatkuva uudistuminen yhdistettynä liian vä-
häiseen aikaan reflektoida hidastaa organisaation oppimista. (Louis ym. 1999.)  

Muutoksen tekemiseen tarvitaan ihmisiä ja heidän uskoaan sen onnistumisesta 
(Fullan 2010). Muutoksen käynnistäminen, toimeenpano ja tarvittavien innovaa-
tioiden toteuttaminen voi olla haasteellista, sillä uudella tavalla toimiminen on ih-
misille vaikeaa ja organisaatioilla on taipumus pyrkiä pitämään kiinni tutusta ja 
turvallisesta (Clegg ym. 2019). Uudistukset tarvitsevat käytänteiden ohella muu-
tosta myös henkilöstön ajattelussa. Muutokseen sopeutuminen saattaakin aiheut-
taa vastustusta sekä henkilökohtaisella että organisaation tasolla. Tuettunakin uu-
distuminen voi olla vaikeaa, sillä kyse on myös henkisestä muutoksesta. (Louis 
ym. 1999.)  

Opettaminen ja oppiminen muuttuvat opettajien muuttuessa (Sergiovanni 
2007; 2009). Koulun jatkuva kehittyminen on haaste, joka onnistuakseen tarvitsee 
johtajuutta sekä uudenlaista yhteistyötä. Rehtorit ja sivistysjohtajat ovat avainase-
massa edistettäessä ammatillisen oppivan yhteisön kehittymistä, jossa on tilaa 
pohdintaan sekä kokemusten ja tiedon jakamiseen uudistusten toteutumisen tur-
vaamiseksi. (Uljens & Rajakaltio 2017.) 

2.5.4 Symbolinen ja kulttuurinen näkökulma   
Symbolisen ja kulttuurisen näkökulman luonne on erilainen kuin edellisissä ratio-
naalisemmissa näkökulmissa. Se keskittyy organisaation kulttuuriin, symboleihin 
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ja henkeen. Näkökulmassa tärkeitä ovat rituaalit, seremoniat, sankarit, tarinat ja 
myytit, eivät niinkään säännöt tai johtajan auktoriteetti. (Bolman & Deal 2017.) 
Jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa, jonka mukaisesti organisaatiossa 
toimitaan ja ajatellaan (Clegg ym. 2019; Seeck 2013). Ihmisillä on tarve tuntea 
tekevänsä merkityksellistä työtä. Selkeä suunta ja tarkoitus lisäävät viihtyvyyttä, 
motivaatiota ja sitoutumista. Päämäärät, ilmapiiri, visio sekä organisaation käyt-
tämä kieli muodostavat symbolisen ja kulttuurisen toisiinsa kietoutuvan perustan. 
(Sergiovanni 2009.) Organisaatiokulttuurin kehittämisellä on tärkeä merkitys 
koulujen kehittämistyössä (Lahtero & Risku 2012). 

Organisaation kulttuuri kuvastaa sitä yhteisten merkitysten kautta muodostu-
vaa jokapäiväistä tietämystä, jota ihmiset käyttävät ymmärtääkseen ympäröivää 
maailmaa (Clegg ym. 2019). Koulun kulttuuri pitää sisällään tarkoituksen, tradi-
tiot ja uskomukset, tavat tehdä työtä sekä tarinat ja myytit (Sergiovanni 2009). Se 
näkyy eri tavoin organisaation merkitystä ja päämäärää kuvastavissa symboleissa, 
visiossa ja arvoissa (Bolman & Deal 2017). Yhteisön kulttuuri muodostuu sosiaa-
lisista normeista ja tavoista. Keskenään vuorovaikutuksessa olevat ihmiset luovat 
yhteisiä uskomuksia ja merkityksiä. Pitkään olemassa ollut yhteisö kehittää myös 
oman käsitteistönsä. Kulttuuria pidetään yllä, suojellaan ja uusinnetaan jatkuvasti. 
(Seeck 2013.) Uusien jäsenten saapuessa heidät otetaan ja he tulevat osaksi koulun 
kulttuuria (Sergiovanni 2009) mukautuen siihen ajan saatossa (Clegg ym. 2019). 

Suomalaiselle koulutukselle ominaisia kulttuurisia kokonaisuuksia ovat yh-
teistyö ja luottamus (Antinluoma ym. 2018; Hargreaves ym. 2008). Muita omi-
naispiirteitä suomalaisessa koulutuksessa ovat keskittyminen oppimiseen, positii-
visen ilmapiirin luominen, korkeiden tavoitteiden asettaminen sekä osallisuus 
(Sahlberg 2015). Opettajat kokevat olevansa vastuussa oppilaista ja heidän hyvin-
voinnistaan. Hyvinvointi nähdään sekä yksilöiden että yhteisön näkökulmasta. 
Kaikista oppilaista pidetään huolta. (Hargreaves ym. 2008.)  

Rakenteiden ja toimintakulttuurin kautta henkilöstölle voidaan luoda mahdol-
lisuus tehdä työtään koskevia valintoja, johtaa itseään ja vastata työstään (Louis 
ym. 1999). Usein puhuttu koulun tai työyhteisön henki ja innostus syntyy, kun työ 
koetaan merkitykselliseksi ja yhteisö sitoutuu tiettyyn itseään suurempaan pää-
määrään (Louis ym. 1999). Koulun positiivinen ja kannustava ilmapiiri mahdol-
listaa sekä hyvät työskentelyolosuhteet että korkeatasoiset tulokset (Sergiovanni 
2007).  

Arkiset rutiinit ja jokapäiväiset koulun käytänteet muodostavat tukirakenteen 
organisaation toiminnalle. Ne sekä muokkaavat työtä että vakiinnuttavat toimin-
taa. Työtavat muuttuvat jatkuvasti saatujen kokemusten kautta. Yksi tapa tehdä 
normien edellyttämiä muutoksia tai uudistaa kulttuuria on arkisten käytänteiden 
uudistaminen. (Sherer & Spillane 2011.) Johtamiskulttuuri on osa organisaation 
kulttuuria (Lahtero & Risku 2012). Johtaja myös luo toimintakulttuurin, joka mo-
tivoi ihmisiä ja saa heidät toimimaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi 
(Hargreaves & Fink 2004; Hargreaves ym. 2008).  
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Vaikka kulttuuria voi olla vaikea hallita tai muuttaa, sen merkitys on hyvä ym-
märtää (Clegg ym. 2019). Kulttuuri ei ole pelkästään koulujen sisäinen kysymys, 
vaan se on myös osa yhteiskuntaa. Yksi koulun tehtävistä onkin välittää oppilaille, 
kuinka osana yhteiskuntaa ja sen kulttuuria toimitaan (Moos & Wubbels 2018). 
Koulutuksella on tärkeä merkitys yhteiskunnan lujittamisessa ja sen kulttuurin 
vahvistamissa (Nir 2014). Koulutuksen avulla siirretään kulttuurista perimää, ar-
voja ja pyrkimyksiä sukupolvelta toiselle. Opettajat ovat tärkeitä kulttuurin välit-
täjiä. (Sahlberg 2015.)  

Historialla ja kulttuurilla on osuutensa koulutuksen kehityksessä. Suomalainen 
kulttuuri on sitoutunut koulutukseen ja lasten hyvinvointiin, muodostaen perus-
opetuksen kivijalan. (Schwartz & Mehta 2013.) Suomalainen koulutuspolitiikka 
on seurausta systemaattisesta kehityksestä, joka on luonut kouluihin monimuotoi-
suuden, luottamuksen ja kunnioituksen kulttuurin, joka vallitsee sekä yhteiskun-
nassa että erityisesti sen koulutusjärjestelmässä (Sahlberg 2011b). Koulutusjärjes-
telmä sekä kuvastaa, että saa vaikutteita maan kulttuurista ja ympäröivistä olosuh-
teista (Nir 2014). Monet koulutukseen liittyvät päätökset on tehty osana maan 
kansallista kulttuuria. Asia voi näyttäytyä poliittisena, taloudellisena tai hallinnol-
lisena, mutta on hyvä muistaa, että päätösten takana ovat ihmiset ja kansakunnan 
kulttuuri. (Moos & Wubbels 2018.) 

Tietoon perustuvassa yhteiskunnassa symboliset asiat kuten mielekkyys, mie-
likuvitus, tunteet, spontaanius ja intuitio jäävät usein taka-alalle ja huomio kiin-
nittyy ihmisten kognitiiviseen kapasiteettiin. Tulee kuitenkin pitää mielessä, että 
tiedollinenkin ajattelu on täynnä erilaistumista ja symboleja. Ne tuovat rikkautta 
ja vaihtelua prosesseihin ja toimintoihin. Tunteet ohjaavat ihmisten toimintaa. 
(Dvoretckaia ym. 2015.) Symbolisesti merkittävät asiat tapahtuvat usein pinnan 
alla. Ne ovat osoituksia syvempien merkitysten ja arvojen etsimisestä kuvastaen 
tärkeinä ja arvokkaina pidettyjä asioita. (Sergiovanni 2007; 2009.) Symboliikka 
kouluorganisaatiossa on toiveiden kuvaus. Kun toivottu toteutuu, sen käytännön 
ilmenemismuotoina voivat olla hyvä maine, korkea arvo tai asema. Kysymys saat-
taa olla koulun paikallisesta statuksesta, johon koulun omien toimien lisäksi vai-
kuttavat kunnan yleiset linjaukset esimerkiksi aluesuunnitteluun liittyen. Eri alu-
eet voivat herättää kuntalaisten mielessä erilaisia mielikuvia etenkin suurilla paik-
kakunnilla. (Bunar & Ambrose 2016.) 

Koulutus on arvosidonnaista. Koulutusjärjestelmän kehitys kuvastaa vanhem-
pien, oppilaiden, hallintohenkilöstön, poliitikkojen ja muiden toimijoiden arvoja 
ja mieltymyksiä, jotka ovat jatkuvassa muutoksessa. (Tucker 2013b.) Arvoista ku-
vastuu se, mitä varten organisaatio on olemassa ja mitä tavoitellaan (Bolman & 
Deal 2017). Suomalaisessa yhteiskunnassa koulutukseen heijastuvia ja pohjalla 
vaikuttavia arvoja ovat työn kunnioitus, rehellisyys, sitkeys ja yhdenvertaisuus 
(Kuusilehto-Awale & Lahtero 2014). Ne ovat sekä eettisiä että poliittisia kysy-
myksiä ja vaikuttavat esimerkiksi opetussuunnitelman laatimiseen, jossa filosofi-
nen taso kulkee poliittisen ja ohjelmatason rinnalla (Uljens & Rajakaltio 2017).  
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3 Menetelmällinen viitekehys  

Tässä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa perusopetusta tarkastellaan hallinnol-
lisesta ja organisatorisesta näkökulmasta.  Kyseessä on olemassa olevaan ryhmään 
kohdistuva kokonaistutkimus (Metsämuuronen 2009), jonka kohderyhmän muo-
dostavat Manner-Suomen kuntien sivistysjohtajat. Tutkittavan ryhmän koko mää-
räytyi ryhmään kuuluvien lukumäärän mukaan (Hirsjärvi ym. 2004). Tutkimusai-
neistona käytetty sivistysjohtaja-aineisto kerättiin tätä tutkimusta varten sähköi-
sellä puolistrukturoidulla kyselylomakkeella vuonna 2016.   

3.1 Metodologiset valinnat  
Metodologisilla valinnoilla pyritään löytämään aina kulloiseenkin tutkimukseen 
parhaiten soveltuvat menetelmät (Kaakkuri-Knuuttila & Heinlahti 2006; Newman 
ym. 2003; Metsämuuronen 2008). Koska tämän tutkimuksen kohdejoukko on var-
sin selkeä ja rajattu, kaikki sivistysjohtajat otettiin mukaan tutkimukseen. Sen li-
säksi että tutkimusaineiston avulla haluttiin saada vastaukset tutkimuskysymyk-
siin, aineiston haluttiin myös edustavan mahdollisimman laajasti ja kattavasti eri-
laisten ja eri puolella Suomea sijaitsevien kuntien todellisuutta perusopetuksen 
järjestämisessä. Tehty päätös vaikutti käytettävän aineistonkeruu- ja tutkimusme-
netelmän valintaan. Kyselyllä kaikki sivistysjohtajat oli mahdollista tavoittaa sa-
manaikaisesti ja nopeasti, jonka vuoksi aineisto kerättiin puolistrukturoidulla säh-
köisellä kyselylomakkeella, jossa oli avoimia kysymyksiä sekä Likert-asteikolli-
sia väittämiä.  

Tutkimus on soveltavaa tutkimusta, jossa pyritään tuottamaan uutta tietoa asi-
oiden ymmärtämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi (Hirsjärvi ym. 2004). Vas-
taajien haluttiin vapaasti tuovan esiin käsityksensä perusopetuksesta. Tarkoituk-
sena oli löytää uusia näkökulmia, ei ainoastaan todentaa ennestään tiedettyä (Es-
kola 2015). Avoimet kysymykset antoivat sivistysjohtajille mahdollisuuden ker-
toa näkemyksensä omin sanoin. Tutkimus pohjaa aineistolähtöisyyteen siten, että 
keskeiset tulokset muodostuivat sivistysjohtajien avokysymyksiin antamista nä-
kemyksistä. Lähestymistapaa tukee perusopetuksen luonne yhteiskunnallisena, ti-
lannesidonnaisena ilmiönä. (Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti 2006.)   

Menetelmällisenä haasteena kuitenkin oli, että avokysymysten kautta esiin tu-
levat ainoastaan ne asiat, joita vastaajat haluavat mainita, eivätkä he välttämättä 
vastatessaan tule ajatelleeksi kaikkea kokonaisuuteen mahdollisesti kuuluvaa 
(Hirsjärvi ym. 2004). Tällöin tärkeäkin teema saattaa jäädä aineistossa yksit-
täiseksi maininnaksi, jolloin se ei tule tutkimuksessa huomioitua asian vaativalla 
tavalla (Morse 2003). Tästä syystä Likert-asteikollisilla väittämillä haluttiin kerätä 
avokysymyksiä täydentävää tietoa ja kiinnittää huomiota näkökulmiin, jotka ehkä 
muuten jäisivät havaitsematta.  Tarkoituksena oli, että erilaisten kysymystyyppien 
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kautta saatu tieto auttaa muodostamaan kokonaisemman kuvan siitä, mitä sivis-
tysjohtajat perusopetuksesta ajattelevat. (Morse 2003.)  

Väittämien valinta ja muotoilu sisältävät jo itsessään kannanoton siitä, minkä 
kysymysten laatija itse olettaa olevan tärkeää ja tutkimisen arvoista. Aiempaa tut-
kimusta perusopetuksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista sivistysjohtajien nä-
kemyksen mukaisesti ei ollut käytettävissä väittämien laatimisen pohjaksi. Siksi 
kyselylomakkeen väittämät laadittiin perusopetuksen rehtoreilta vuonna 2014 ke-
rätyn rehtoriaineiston avulla (ks. luku 3.5.2).  

3.2 Tieteenfilosofiset taustaoletukset ja tutkimusote  
Epistemologia eli tieto-oppi käsittelee tietoa ja sen luonnetta (Kaakkuri-Knuuttila 
& Heinlahti 2006; Metsämuuronen 2008). Se pohtii tiedon muodostamista kysyen 
mitä tieto on, millaisia ovat tiedon lähteet ja kuinka tieto perustellaan. Epistemo-
logia kuvaa niitä periaatteellisia kantoja sekä näkemyksiä maailmasta, joihin tut-
kimus perustuu ja joiden pohjalta tutkimuksen valinnat on tehty aiheeseen ja tut-
kimuskysymyksiin soveltuvalla tavalla. (Cibangu & Hepworth 2016.) 

Tiedon luonteen ymmärtämiseksi on tunnettava ympäröivä maailma, sekä oma 
paikka osana sitä (Kornblith 2014). Fenomenologisen ajattelun mukaan asioilla 
on sosiaalinen ja kulttuurinen perusta ja epistemologiset normit ohjaavat ihmisten 
uskomuksia. Henkilökohtaisilla kokemuksilla on merkitystä siihen, kuinka asiat 
nähdään. Nämä uskomukset kumpuavat aiemmin kertyneestä tiedosta sekä koke-
muksesta ja vaikuttavat ajatteluun. (Knowles 2003.) Tässä tutkimuksessa on näh-
tävissä fenomenologinen kiinnostus perusopetukseen ilmiönä, jota tarkastellaan 
ihmisten aitojen kokemusten kautta (Cibangu & Hepworth 2016).   

Tämän tutkimuksen maailma on suomalainen perusopetus. Tutkimuksen koh-
deryhmän muodostaneet sivistysjohtajat vastaavat perusopetuksen järjestämisestä 
kunnissaan ja ovat siten tärkeä osa kokonaisuutta. He ovat tehtävässään aktiivisia 
toimijoita, joilla on valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa perusopetukseen alueel-
laan. Oletus on, että sivistysjohtajat työnsä kautta ovat asiantuntijoita, jotka koke-
muksensa avulla pystyvät arvioimaan perusopetusta ja sen kehittämiskohteita. 
Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan vastaajien käsityksiä (Tuomi & Sarajärvi 
2018), sekä löytämään näitä käsityksiä yhdistäviä teemoja (Hirsjärvi ym. 2004). 
Tutkimus on varsin pragmaattinen ja liittyy tiedon käytännöllisiin ulottuvuuksiin 
(Tuomi & Sarajärvi 2018). Tarkoituksena on löytää seikkoja, joita joko vahvista-
malla tai kehittämällä perusopetus kykenisi vastaamaan sille asetettuun tehtävään 
myös tulevaisuudessa.   

Ontologia kuvaa todellisuutta ja tutkittavan todellisuuden luonnetta (Hirsjärvi 
ym. 2004; Kaakkuri-Knuuttila & Heinlahti 2006; Metsämuuronen 2008). Asiat 
joko nähdään fyysisesti tai ne ovat olemassa tietoisuudessamme. Molemmissa ta-
pauksissa niiden sisältö syntyy ihmisten kautta. (Jubien 2009.) Filosofisena käsit-
teenä ontologia tarkoittaa olemassa olevaa, asioita ja käsityksiä. Ontologiaan kuu-
luu tarkastelu siitä, mikä on läsnä ja totta ihmisille Asioiden olemassaolo voi olla 
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ilmeinen, mutta merkityksiä ja kehittämisen suuntia tarkasteltaessa oleva ei ole-
kaan enää yksiselitteistä, sillä käsitys todellisuudesta on subjektiivista. Tällöin se, 
mitä ihminen ajattelee, millaisessa yhteiskunnassa hän elää ja mitä hän tekee, vai-
kuttaa siihen, kuinka hän asioihin suhtautuu. (Jacquette 2002.)  

Perusopetus aiheena on hyvä esimerkki siitä, kuinka arkiset, subjektiiviset ko-
kemukset ohjaavat ihmisten mielipiteitä ja käsityksiä todellisuudesta. Asiaa on 
kuvattu laajemmin johdantoluvussa tutkimuksen perusteluissa siitä näkökulmasta, 
kuinka jokaisella, myös sivistysjohtajilla, on perusopetuksesta oma mielipiteensä 
kokemukseensa pohjautuen. Näitä mielipiteitä tämä tutkimus kartoittaa, vaikka ei 
voidakaan tietää, millaisten kokemusten kautta ne ovat muotoutuneet. Näkyvä 
merkki ontologiasta on myös sanasto ja kieli, jota ihmiset käyttävät kuvatessaan 
asioita (Euzenat & Shvaiko 2007). Esimerkkejä sivistysjohtajien käyttämästä pe-
rusopetukseen liittyvästä kielestä on tässä tutkimuksessa löydettävissä tutkimus-
tulosten yhteydessä käytetyissä suorissa aineistolainauksissa.    

Johansson (1989) tarkastelee ontologisuutta kategorioiden avulla, jossa asioita 
luokitellaan niiden ominaisuuksien mukaisesti. Osa näistä ominaisuuksista on hel-
posti havaittavissa olevia fyysisiä havaintoja, osa abstrakteja. Tässä tutkimuksessa 
kategorioita eli teemoja käytettiin sivistysjohtajien vastausten luokitteluun. Onto-
logiset kysymykset todellisuudesta nousivat tällöin pintaan. Sivistysjohtajien 
käyttämillä ilmauksilla voi olla toisistaan eroavia merkityksiä, sillä sama termi 
voi tarkoittaa eri asiaa sen käyttäjästä riippuen. Koska näihin vastaajan henkilö-
kohtaisiin termien merkityksiin ei kyselytutkimuksessa ole mahdollista päästä 
kiinni, tutkimus perustuu niihin kirjallisiin ilmauksiin, joita sivistysjohtajat ovat 
vastauksissaan käyttäneet, sekä näiden ilmauksien luokitteluun.  

Yksimielisyyteen tieteessä ei ole mahdollista eikä edes tarpeellista päästä. Sa-
mastakin aiheesta tehtyjen tutkimusten tulokset saattavat erota toisistaan, eikä nii-
den perusteella voida sanoa toisen tutkimuksen tuloksien olevan todempia kuin 
toisen. (Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti 2006.) Tämä tutkimus tuo esiin ja analysoi 
kyselyyn vastanneiden sivistysjohtajien vastaushetkellä ilmaisemia näkemyksiä 
tutkijan heille esittämiin kysymyksiin.  

3.3 Tutkimuksen validius ja reliabiliteetti 
Tutkimuksen tarkoituksen, tutkimuskysymysten ja käytettävien menetelmien joh-
donmukaisuus luo pohjaa tulosten uskottavuudelle ja luotettavuudelle (Newman 
ym. 2003). Ulkoinen validius liittyy tutkimuksen yleistettävyyteen, sekä siihen 
mahdollisesti vaikuttaneisiin seikkoihin. Tällöin huomio kiinnittyy tutkimusase-
telmaan, jossa on pyritty eliminoimaan luotettavuuden uhkia ja otantaan, joka 
edustaa kohdejoukkoa mahdollisimman hyvin. (Metsämuuronen 2009.) Tässä tut-
kimuksessa pyrittiin mahdollisimman laajaan edustavuuteen, joten tutkimuksen 
kohderyhmän muodostivat kaikki Manner-Suomen sivistysjohtajat. Mittauksen 
yleistettävyyden lisäämiseksi sekä yksittäisen vastaajan mittaustilanteeseen tai 
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muihin vastauksiin vaikuttavien seikkojen hälventämiseksi kokonaistutkimus lä-
hestymistapana nähtiin perustelluksi. Mahdollisimman suurta vastaajamäärää ta-
voittelemalla pyrittiin pienentämään yksittäisen vastauksen merkitystä tutkimuk-
sen lopputulokseen.  

Tulosten luotettavuutta haluttiin lisätä erilaisilla kysymystyypeillä. Sivistys-
johtajille esitettiin avokysymysten ohella Likert-asteikollisia väittämiä, joilla py-
rittiin saamaan lisätietoa avokysymysvastausten kautta muodostuvista teemoista, 
sekä kartoittamaan näkemyksiä osa-alueista, jotka eivät välttämättä nouse esiin 
sivistysjohtajien avoimiin kysymyksiin antamista vastauksista. Vastaajia pyydet-
tiin myös perustelemaan näkemyksensä lisätiedon saamiseksi siitä, mitä he väit-
tämään vastatessaan ovat mahdollisesti tarkoittaneet. Väittämien vastaukset toi-
mivat tietyllä tapaa myös avokysymysten luotettavuuden mittarina (Metsä-
muuronen 2009). 

Tutkimuksen sisäiseen validiteettiin kuuluvat käytettyjen käsitteiden ja teorian 
oikeellisuus sekä käytettyyn mittariin liittyvät kysymykset (Metsämuuronen 
2009). Myöhemmin tässä luvussa kuvattavien kyselyn laatimisen, aineiston ke-
ruun vaiheiden ja analysoinnin tapojen kuvauksien yksi pyrkimyksistä onkin antaa 
mahdollisuus tutkimuksen luotettavuuden tarkastelulle (Hirsjärvi ym. 2004; Met-
sämuuronen 2009).  

Reliabiliteetin näkökulmasta on tärkeää, että tutkimuksessa käytetyt mittaukset 
ja niiden tulokset ovat toistettavissa (Tuomi & Sarajärvi 2018), eivätkä ne ole sat-
tumanvaraisia (Hirsjärvi ym. 2004). Tässä tutkimuksessa mittaus tehtiin sähköi-
sellä kyselylomakkeella, joka sinänsä on helppo toistaa. Kysymys on kuitenkin 
mittaushetkellä vastaajien ilmoittamista mielipiteistä ja ajatuksista, jotka voivat 
muuttua tai tarkentua mittausta uusittaessa. Muutokset voivat johtua joko mielipi-
teen tai itse ilmiön muuttumisesta. Vastaajajoukkokin voi vaihtua ja sen mukana 
myös näkemykset. (Metsämuuronen 2009.)  

Tutkimusaineisto analysoitiin sekä laadullisin että määrällisin menetelmin (ks. 
luku 3.7). Laadullinen analyysi perustuu tutkijan tulkintaan ja tulkinnallisen vii-
tekehyksen valintaan, jolloin samasta aineistosta on mahdollista tehdä päätelmiä 
eri tavoin. Tärkeää kuitenkin on, että toinenkin tutkija voisi saman aineiston poh-
jalta päätyä samanlaisiin johtopäätöksiin. (Metsämuuronen 2009.)  

3.4 Tutkimuseettiset periaatteet  
Tutkimuksen pääaineistona oleva sivistysjohtaja-aineisto kerättiin tätä tutkimusta 
varten, ja se on ollut ainoastaan tutkimuksen tekijän käytössä ja hallinnassa. Ky-
selylomakkeen väittämien laadintaan käytetty rehtoriaineisto kerättiin osana Tu-
levaisuuden peruskoulu –hanketta. Aineisto kuuluu opetus- ja kulttuuriministeri-
ölle, joka myönsi tutkimusluvan sen käyttöön. Tutkimuksessa on kaikissa sen vai-
heissa noudatettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) hyvän tieteellisen 
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käytännön tutkimuseettisiä ohjeita (TENK 2012) sekä ihmistieteisiin luettavien 
tutkimusalojen eettisiä periaatteita (TENK 2009).  

Vaikka tutkimusaineistoon ei sisälly suoria tunnistetietoja, vastaajajoukko on 
varsin rajattu ja kunnassa on pääsääntöisesti vain yksi perusopetuksesta vastaava 
ylin viranhaltija. Tällaisessa tilanteessa vastaajien tunnistaminen saattaa olla mah-
dollista ja perusopetuskentän hyvin tuntevilla henkilöillä voi olla mahdollisuus 
yhdistää vastaajat tuloksiin epäsuorien tunnisteiden kuten paikkakunnan sijainnin 
ja koon, vastaajan iän, sukupuolen, virkavuosien, viran vastuualueiden ja nimik-
keiden avulla. Tällaisen mahdollisuuden estämiseksi tutkimusaineisto on ano-
nymisoitu. (TENK 2009.) Anonymisointi on tehty poistamalla tunnisteet avointen 
kysymysten vastauksista (Kuula 2006), suomentamalla ruotsinkielisten vastaajien 
sitaatit sekä esittämällä tulokset laajoina ylätason yleistyksinä esimerkiksi kunnan 
maantieteelliseen sijaintiin ja kokoon liittyen. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa niin, etteivät tutkimukseen osal-
listuminen tai sen tulokset aiheuta haittaa vastaajille (TENK 2009). Tässä tutki-
muksessa esitetyt sivistysjohtajien näkemykset voivat poiketa siitä virallisesta lin-
jasta, jota he virassa toimiessaan puolustavat ja toteuttavat. Aineiston kattavuu-
della ja systemaattisella analyysillä on pyritty eliminoimaan tutkimusjulkaisuista 
tutkimuskohteelle mahdollisesti aiheutuva haitta.  Lisäksi jo vastausvaiheessa vas-
taajat ovat voineet säädellä osallistumistaan omaehtoisesti välttämällä vahingolli-
siksi ja haitallisiksi kokemiaan aiheita. (TENK 2009.) 

Tutkimusaineistoa on käsitelty, analysoitu ja säilytetty luottamuksellisesti 
(TENK 2009) eikä ulkopuolisilla ole ollut siihen pääsyä. Aineisto sijaitsee tutkijan 
henkilökohtaisella yksityisessä käytössä olevalla ja suojatulla tietokoneella, johon 
muilla ei ole käyttöoikeutta. Tutkimusaineistoa ei ole tallennettu muualle. (Kuula 
2006.)  

3.5 Kyselyn laatiminen  
Sivistysjohtaja-aineiston keräämiseen käytetty sähköinen kysely laadittiin alku-
vuodesta 2016. Se koostui sivistysjohtajien taustamuuttujia kartoittaneista kysy-
myksistä, avoimista kysymyksistä sekä Likert-asteikollisista väittämistä. Seuraa-
vassa kuvataan kyselyn laatimisen vaiheet.  Kyselylomake on liitteessä yksi. 

3.5.1 Taustamuuttujat ja avoimet kysymykset 
Taustamuuttujina sivistysjohtajilta kysyttiin ikä, sukupuoli, korkein suoritettu tut-
kinto, muodollinen opettajakelpoisuus, työvuodet nykyisessä tehtävässä, virkani-
mike, rooli jossa vastaa kyselyyn, rehtorina toimivan sivistysjohtajan oppilaitos-
muoto, vastuualueeseen kuuluvat tehtävät, työskentelypaikkakunnan koko sekä 
työskentelypaikkakunnan sijainti.   

Seuraavaksi esitettiin kaksi avointa kysymystä, joilla haluttiin selvittää sivis-
tysjohtajien ajatuksia perusopetuksesta: 
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1. Mitkä ovat suomalaisen perusopetuksen parhaat puolet, jotka tulee 
säilyttää myös tulevaisuudessa?  

2. Mitkä ovat perusopetuksen keskeisimmät kehittämiskohteet?  

Kyselyn lopussa oli lisäksi kaksi avointa kysymystä sivistysjohtajien käsityksistä 
parhaista perusopetuksen uudistamisen tavoista sekä heidän työssään kohtaamista 
suurimmista haasteista. Näiden kysymysten vastauksia ei käsitellä tässä tutkimuk-
sessa.  

3.5.2 Väittämien muodostaminen 
Sivistysjohtajakyselyn Likert-asteikollisten väittämien muodostamisessa hyödyn-
nettiin rehtoriaineistoa, joka kerättiin vuonna 2014 osana opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön perusopetuksen kehittämiseen tähtäävää Tulevaisuuden peruskoulu – 
hanketta24 (Ouakrim-Soivio ym. 2015; Ouakrim-Soivio 2016). Opetus- ja kulttuu-
riministeriö luovutti aineiston tämän tutkimuksen käyttöön. Aineistosta poimittuja 
ja tässä tutkimuksessa käytettyjä rehtoreiden vastauksia ei ole aiemmin tutkittu 
erikseen omana ryhmänään, ainoastaan osana kokonaisuutta.  

Rehtoriaineistossa oli vastauksia avoimiin kysymyksiin, jotka olivat miltei sa-
mansisältöiset tämän tutkimuksen sivistysjohtajakyselyn avoimien kysymysten 
kanssa. Lisäksi rehtorit ja sivistysjohtajat työskentelevät kunnassa perusopetuksen 
johtotehtävissä, vaikkakin hallinnon eri tasoilla. Näistä syistä rehtoreiden ajatuk-
sia perusopetuksesta haluttiin käyttää pohjana sivistysjohtajakyselyn Likert-as-
teikollisten väittämien laadinnassa. Tulevaisuuden peruskoulu -aineistosta käytet-
tiin rehtoreiden vastaukset kolmeen avoimeen kysymykseen:  
 

1. Mitkä ovat suomalaisen peruskoulun hyvät puolet? 
2. Millaisia ongelmia suomalaisessa peruskoulussa on? 
3. Mainitse kolme asiaa, miten suomalaista peruskoulua pistäisi kehittää. 

(Ouakrim-Soivio ym. 2015)  

 

 

 

 
24 Osana hanketta selvitettiin suomalaisten ajatuksia perusopetuksesta avoimella valtakun-
nallisella verkkokyselyllä, johon kaikki halukkaat saivat vastata. Vastaajien joukossa oli 
rehtoreiden ohella myös esimerkiksi oppilaita, huoltajia ja opettajia. Vastauksia tuli 6979 
ja kyselyn tuloksia on kuvattu hankkeen loppuraportissa yleisesti (Ouakrim-Soivio ym. 
2015), aineistoa ei käytetty yksityiskohtaisempaan tarkasteluun.   
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Manner-Suomessa työskentelevien perusopetuksen rehtoreiden vastauksia Tule-
vaisuuden peruskoulu -kyselyn aineistossa oli 19225. Rehtoreiden vastaukset luo-
kiteltiin induktiivisella sisällönanalyysilla (Elo & Kyngäs 2008). Analyysissä ky-
symysten kaksi ja kolme vastaukset yhdistettiin, sillä ne sisällöllisesti olivat sa-
mankaltaisia. Näin muodostettujen teemojen perusteella laadittiin sivistysjohtaja-
kyselyssä käytetyt väittämät. Samaa analyysitapaa käytettiin myöhemmin sivis-
tysjohtaja-aineiston avokysymysten vastausten luokittelussa (ks. luku 3.7).  

Rehtoriaineiston analyysin kautta perusopetuksen hyviä puolia muodostui 13 
ja ne on koottu kuvaan neljä.  

 

 
Kuva 4. Perusopetuksen hyvät puolet Tulevaisuuden peruskoulu – kyselyn rehtorivastausten mu-
kaan. (N=162) 

Samalla tavalla luokitellen muodostettiin rehtoriaineistosta 16 perusopetuksen ke-
hittämiskohdetta, jotka on esitetty kuvassa viisi.  
 

 
25  Ei ole olemassa tilastoa, josta voitaisiin selvittää rehtoreiden määrä kyselyvuonna 2014. 
Lähinnä oleva tieto on Tilastokeskuksen keräämä, jonka mukaan peruskoulun rehtoreiden 
määrä Suomessa keväällä 2013 oli 1 361 (Kumpulainen 2014). Tällöin vastausprosentti reh-
toriaineistossa olisi 14,1. Tuloksessa on kuitenkin mukana ainoastaan 88,1 % peruskou-
luista. Jos oletettaisiin että puuttuvassa osassa olisi suhteellisesti saman verran rehtoreita 
kuin mukana olleessa joukossa, laskennallisesti voitaisiin päätellä, että Suomessa olisi 
vuonna 2013 ollut 1545 rehtoria. Tällöin rehtoriaineiston 192 rehtoria olisi edustanut 12,4 
prosenttia kaikista Suomen perusopetuksen rehtoreista. Tulokseen tulee kuitenkin suhtau-
tua ainoastaan suuruusluokkaa kuvaavana. 
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Kuva 5. Perusopetuksen kehittämiskohteet Tulevaisuuden peruskoulu – kyselyn rehtorivastausten 
mukaan. (N=162) 

Näiden teemojen pohjalta rakennettiin sivistysjohtajakyselyn väittämät siten, että 
sivistysjohtajia pyydettiin arvioimaan näkemyksensä kustakin rehtoriaineiston 
kautta esiin nousseesta teemasta. Väittämien vastausasteikoksi valittiin viisipor-
tainen Likert-asteikko, jossa vastaaja arvioi omaa käsitystään väitteen sisällöstä 
asteikolla täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä26 (Metsämuuronen 2009).   

Koska väittämiä oli runsaasti, ne ryhmiteltiin aihepiireittäin. Oppilaita koske-
vassa aihepiirissä oli seitsemän väittämää. Opettajia koskevia väittämiä oli 12. 
Kolmas aihepiiri oli perusopetus, ja koska väittämiä oli 22, ne jaettiin kahteen 
osaan. Ensimmäinen perusopetussisältöinen väittämäryhmä sisälsi 13 väittämää, 
joiden aiheet käsittelivät perusopetuksen järjestämistä. Toinen perusopetussisäl-
töinen väittämäryhmä sisälsi yhdeksän väittämää, jotka keskittyivät laajempiin 
opetuksen järjestämisen linjauksellisiin kysymyksiin. Kyselylomakkeessa oli 
myös rehtoreihin ja sivistysjohtajiin liittyvät väittämäryhmät, mutta niitä ei käy-
tetä tässä tutkimuksessa.  

Lisätiedon saamiseksi sivistysjohtajia pyydettiin arvioimaan, mitkä kaksi asiaa 
kussakin väittämäryhmässä kaipaavat heidän mielestään eniten uudistusta. Sivis-
tysjohtajia pyydettiin myös perustelemaan valintansa. Perustelut esitettiin avoi-
mina vastauksina. 

 
26 Käytetty Likert-asteikko oli: 5=täysin samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei sa-
maa eikä eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä ja 1=täysin eri mieltä. 
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3.5.3 Kysymyslomakkeen kokoaminen 
Sivistysjohtajakyselyn ensimmäinen luonnos käytiin läpi väitöstutkimuksen oh-
jaajien27 ja neljän alan asiantuntijan kanssa. Tavoitteena oli tarkastella kyselyn pe-
rusrakennetta sekä vastaajien taustaa kartoittavien kysymysten, avokysymysten ja 
väittämien toimivuutta. Kyselylomakkeesta saatu palaute kirjattiin ylös ja palaut-
teen pohjalta tehtiin tarvittavat muutokset kysymyksiin sekä lomakkeen rakentee-
seen.   

Seuraavaksi lomake koottiin Webropol-ohjelmistoon. Avokysymykset esitet-
tiin alussa omalla sivullaan ja väittämistä muodostetut temaattiset kokonaisuudet 
muodostivat kukin oman sivunsa kyselyssä. Kysymykset jaettiin eri sivuille, jotta 
edeltävät kysymykset eivät olisi näkyvissä seuraaviin kysymyksiin vastattaessa ja 
näin mahdollisesti vaikuttaisi seuraavien kysymysten vastauksiin.  

Kysely pilotoitiin neljällä asiantuntijalla ennen varsinaisen tutkimuksen aloit-
tamista. Pilotilla haluttiin varmistaa kyselyn toimivuus, korjata virheitä (Hirsjärvi 
ym. 2004) ja varmistaa kyselyssä käytettyjen ilmaisujen mahdollisimman yksise-
litteinen ymmärtäminen (Metsämuuronen 2009). Pilotin avulla saadun palautteen 
perusteella kysely muokattiin lopulliseen muotoonsa.  

Sivistysjohtajille lähetetty kysely piti sisällään viisi osaa: 

1. Taustamuuttujat. 
2. Sivistysjohtajien käsitykset perusopetuksen vahvuuksista ja kehittä-

miskohteista (avokysymykset).  
3. Oppilaisiin, opettajiin, rehtoreihin, sivistysjohtajiin ja perusopetuk-

seen liittyvät väittämät (Likert-asteikot).  
4. Kustakin väittämäkokonaisuudesta sivistysjohtajien mielestä kaksi 

eniten uudistusta kaipaavaa kohtaa perusteluineen (avokysymykset).  
5. Sivistysjohtajien käsitykset parhaista perusopetuksen uudistamisen ta-

voista sekä työssään kohtaamista suurimmista haasteista (avokysy-
mykset).  

  
Tässä tutkimuksessa aineistosta käytettiin kohdat yksi ja kaksi, kohdan kolme op-
pilaisiin, opettajiin sekä perusopetukseen liittyvät väittämät ja kyseisten väittämä-
kokonaisuuksien eniten uudistusta kaipaavat kohdat perusteluineen osasta neljä.  

3.6 Aineiston keruu  
Sivistysjohtajista ei ollut olemassa valmista postituslistaa, joten sellainen raken-
nettiin tämän tutkimuksen tarpeisiin keräämällä tiedot kuntien verkkosivujen or-
ganisaatiorakenteen kuvauksista ja yhteystietoluetteloista. Kuntien välillä on eroja 
siinä, kuinka tehtävät ja vastuut on jaettu, ja kuinka monen henkilön kesken. 

 
27 Työllä on ollut useita ohjaajia, ja vuosina 2015-2017 ohjaajina toimivat apulaisprofessori 
Risto Hotulainen, apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikainen sekä professori Markku 
Jahnukainen.  
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Osassa kuntia perusopetuksesta vastaavia viranhaltijoita oli useampia, sivistysjoh-
tajan tai toimialajohtajan ohella perusopetuksesta saattoi vastata esimerkiksi ope-
tuspäällikkö tai opetusjohtaja. Siksi tutkimuksen kohderyhmä (N=341) muodostui 
hieman suuremmaksi kuin Manner-Suomen kuntien määrä (297) kyseisenä 
vuonna (Suomen Kuntaliitto 2017b). Muutamassa kunnassa ei ollut omaa perus-
opetuksesta vastaavaa viranhaltijaa, vaan palvelut oli yhdistetty lähikunnan 
kanssa.  

Suurin osa (239) kyselyn saaneista sivistysjohtajista vastasi yksin kuntansa pe-
rusopetuksesta. Kuusi sivistysjohtajaa vastasi useamman kuin yhden kunnan pe-
rusopetuksesta, ja 96 työskenteli kunnassa, jossa vastuu oli jaettu 2-4 henkilön 
kesken. Seuraavassa taulukossa kuvataan postituslistan sivistysjohtajien työsken-
telytilanne kuntien omien internet-sivujen mukaan.   

Taulukko 1. Sivistysjohtajien työskentelytilanne kunnassa. 

Sivistysjohtaja  N 
työskenteli kunnassa, jossa hän vastasi yksin kunnan sivistystoimesta / pe-
rusopetuksesta  239 sivistysjohtajaa 

työskenteli kunnassa, jossa vastuu oli jaettu useamman henkilön (2-4) kes-
ken  96 sivistysjohtajaa 

vastasi työssään useamman kuin yhden kunnan sivistystoimesta / perus-
opetuksesta 6 sivistysjohtajaa 

 yht. 341 

 
Sähköinen kysely lähetettiin näille 341:lle kuntien perusopetuksesta vastaavalle 
viranhaltijalle (sivistysjohtajalle) sähköpostitse 18.5.2016. Saateviesti sisälsi pe-
rustiedot tekeillä olevasta tutkimuksesta sekä pyynnön olla tutkijaan yhteydessä 
mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja 
katsottiin olevan osoitus suostumuksesta osallistua tutkimukseen tietoisena tutki-
muksen aiheista ja toteutustavasta (TENK 2009). 

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry lähetti jäsenistölleen sähkö-
postitse toiveen vastata kyselyyn 13.6.2016. Lisäksi kaksi päivää ennen kyselyn 
vastausajan päättymistä vastaajille lähetettiin muistutusviesti kyselyyn vastaami-
sesta. Vastausaika päättyi 17.6.2016. 

3.7 Vastausten analysointi 
Sivistysjohtaja-aineiston avokysymysten vastaukset ja Likert-asteikollisten väit-
tämien tulokset analysoitiin eri menetelmin. Avokysymyksiin annettujen vastaus-
ten analyysissä ja tulkinnassa käytettiin päämetodina laadullista aineistolähtöistä 
sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi 2018) ja Likert-asteikolliset vastaukset ana-
lysoitiin määrällisesti SPSS-ohjelmistolla. Analyysi rakentui seuraavista vai-
heista: 
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1. Webropol-kyselyllä kerätty aineisto tallennettiin Excel -muodossa ja siitä 
poistettiin osat, joita ei käytetä tässä tutkimuksessa. Näin muodostunut 
sivistysjohtaja-aineisto tarkistettiin puuttuvien tietojen varalta (Hirsjärvi 
ym. 2004).  

Vastaajien taustaa kartoittavissa kysymyksissä ei ollut puuttuvia tie-
toja, sillä ne oli kyselyn laatimisvaiheessa asetettu pakollisiksi vastatta-
viksi. Muihin kysymyksiin vastaaminen ei ollut pakollista, joten avoimiin 
kysymyksiin annettujen vastausten määrä vaihteli kysymyksittäin. Likert-
asteikollisten väittämien vastauksissa puuttuvia arvoja löytyi kahdeksan. 
Kyseiset arvot merkittiin puuttuvina SPSS-taulukkoon. Määrät olivat pie-
niä, eikä niillä ollut vaikutusta tuloksiin. 

Aineisto järjestettiin analyysia varten (Hirsjärvi ym. 2004) muodosta-
malla kullekin vastaajalle oma rivi Excel-taulukossa. Kyseistä rivinume-
roa on käytetty kyseisen vastaajan järjestysnumerona aineistolainauksissa 
tulosten esittelyn yhteydessä. 

 
2. Avokysymysten vastaukset luokiteltiin induktiivisella sisällönanalyysilla, 

jonka tavoitteena oli rakentaa kategorioita (Elo & Kyngäs 2008). Näitä 
kategorioita kutsutaan tässä tutkimuksessa teemoiksi. Excel-taulukossa 
tekstimuodossa olevaa aineistoa ryhdyttiin järjestämään siten, että aineis-
toa useita kertoja läpi lukien etsittiin toistuvia ilmaisuja (Tuomi & Sara-
järvi 2018), keskeisiä teemoja, joiden kautta pyrittiin tavoittamaan vas-
tauksien ydinviesti (Moilanen & Räihä 2015).  

 
3. Teemojen rakentumisen jälkeen täsmennettiin niiden merkityssisältö ja 

etsittiin kuhunkin teemaan liittyvät maininnat vastauksista (Moilanen & 
Räihä 2015). Ryhmittely tapahtui muodostamalla kullekin teemalle sa-
rake Excel-taulukkoon, ja mikäli sivistysjohtajalla oli vastauksessaan ky-
seiseen teemaan liittyvä kommentti, se siirrettiin kyseiseen sarakkeeseen. 
Näin erilaisia teemoja muodostaen ja aineistoa niiden mukaisesti luoki-
tellen (Hirsjärvi ym. 2004) käytiin koko aineisto läpi. Yhdessä vastauk-
sessa saattoi olla mainintoja useampaan teemaan liittyen.  
 

4. Teemoja ja luokittelua tarkasteltiin kriittisesti ja tarvittavia muutoksia 
tehtiin työn edetessä. Käsittelyn alkuvaiheessa vastaukset luokiteltiin yk-
sityiskohtaisemmin, jonka jälkeen teemoja yhdistettiin kokonaisuuksiksi 
(Tuomi & Sarajärvi 2018). Teemoja muodostui runsaasti. Koska tarkoi-
tuksena oli kartoittaa yleisimmät teemat, tehtiin linjaus, jossa alle kym-
menen mainintaa saaneet jätettiin analyysin ulkopuolelle. Sivistysjohtaja-
kyselyn vastauksista muodostetut teemat on esitelty tutkimuksen keskei-
sinä tuloksina luvussa neljä.   

 
5. Sekä väittämämuotoisten kysymysten että avokysymysten vastaukset 

analysoitiin määrällisesti tilastollisin menetelmin SPSS-ohjelmistolla.  
Analyyseissä käytettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä keski- ja ha-
jontalukuja. Lisäksi vastaajien välisiä eroja analysoitiin suhteessa tausta-
muuttujiin.   
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Avokysymysten vastausten tilastollinen käsittely aloitettiin luokittele-
malla sivistysjohtajien vastaukset teemoittain skaalalla 0-1. Luokat muo-
dostettiin sillä perusteella, sisältyikö kyseinen teema sivistysjohtajan 
avoimeen kysymykseen antamaan vastaukseen. Mikäli teema sisältyi vas-
taukseen, sille annettiin arvo 1, mikäli ei, sille annettiin arvo 0.  Tämän 
jälkeen vastaukset analysoitiin SPSS-ohjelmistolla Fisherin tarkkaa testiä 
käyttäen, koska Khin neliö -analyysia varten tarvittavat odotusarvot eivät 
täyttyneet. Kahden arvon (esim. sukupuoli) sisältämät vastaukset analy-
soitiin t-testillä.   

Likert-asteikollisten väittämien analyysissä käytettiin t-testiä sekä 
Kruskal-Wallis testiä. Muuttujat joilla oli kaksi arvoa, analysoitiin t-tes-
tillä. Levene-testin mukaisesti valittiin käytettäväksi joko yhtä suurten va-
rianssien tai eri suurten varianssien t-testi.  Useamman arvon muuttujien 
kyseessä ollen analyysi aloitettiin normaalijakauman testaamisella Ex-
plore -toiminnolla. Koska muuttujat olivat järjestysasteikollisia eivätkä 
väittämien vastaukset olleet normaalijakautuneita, analyysiin käytettiin 
Kruskal-Wallis -testiä. Pairwise Comparisons -toiminnolla selvitettiin 
mahdollinen ryhmien välisten erojen merkitsevyys.  

Tilastollisen merkitsevyyden arvoina käytettiin tulosten p-arvoa (p < 
0,001 erittäin merkitsevä, p < 0,01 merkitsevä ja p < 0,05 melkein mer-
kitsevä). Analyysin tuloksia kuvataan luvussa neljä sekä liitteissä. 
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4 Sivistysjohtajien näkemyksiä perusopetuk-
sesta  

Luvussa esitellään kyselyyn vastanneet sivistysjohtajat ja keskeiset tutkimustu-
lokset sekä vastataan tutkimuskysymyksiin. Tulokset muodostettiin avokysymyk-
siin annettujen vastausten kautta rakentuneista teemoista ja niitä täydennettiin 
väittämistä saadulla tiedolla. Tuloksilla pyritään tarjoamaan avauksia sekä valta-
kunnalliseen että paikalliseen perusopetuksen kehittämiseen.  

4.1 Vastaajat 
Kyselyyn vastasi 154 (45 %) sivistysjohtajaa 341:stä kyselyn vastaanottaneesta. 
Määrä on riittävä, joten sen pohjalta voitiin laatia näkemys sivistysjohtajien ajat-
telusta perusopetuksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Kyselyyn vastannei-
den viranhaltijoiden nimikkeet vaihtelivat. Erilaisia virkanimikkeitä esiintyi 43, 
joten selkeyden vuoksi tässä tutkimuksessa vastaajista on käytetty aineiston ylei-
sintä virkanimikettä eli sivistysjohtajaa. Luettelo virkanimikkeistä on liitteessä 
kolme.   

Suurin osa sivistysjohtajista oli yli 50-vuotiaita. Vastaajien joukossa ei ollut 
alle 30-vuotiaita.  

 
Kuva 6. Sivistysjohtajien ikä. 

Lievä enemmistö kyselyyn vastanneista oli miehiä (52,6 %). Puolet (50,6 %) oli 
kunnan koko sivistystoimesta vastaavia viranhaltijoita ja noin viidesosa (19,5 %) 
rehtoreita, jotka vastasivat myös kunnan opetus- tai sivistystoimesta.  

 
Kuva 7. Sivistysjohtajien toimenkuva.  
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Mikäli sivistysjohtaja toimi myös rehtorina, hän pääsääntöisesti työskenteli perus-
koulun rehtorina (56,3 %). Lisäksi vastaajien joukossa oli peruskoulun ja lukion 
yhteisiä rehtoreita (14,6 %), lukion rehtoreita (10,4 %) sekä muita, pääasiassa va-
paan sivistystyön rehtoreita (18,8 %).  

 
Kuva 8. Myös rehtorina työskentelevien sivistysjohtajien oppilaitosmuoto. 

Koko sivistystoimesta vastaavista viranhaltijoista enemmistö oli naisia (57,7 %). 
Miehiä oli enemmän opetustoimesta vastaavina viranhaltijoina (65,1 %) ja rehto-
reina, jotka toimivat myös sivistysjohtajina (63,3 %).  

Taulukko 2. Sivistysjohtajien toimenkuva sukupuolen mukaan.   

 Sukupuoli Kunnan opetustoi-
mesta vastaava vi-
ranhaltija  
(N = 43) 

Kunnan sivistystoi-
mesta vastaava viran-
haltija  
(N = 78) 

Rehtori, joka vastaa 
myös kunnan opetus/si-
vistystoimesta  
(N = 30) 

Muu  
(N = 3) 

Nainen 34,9 % 57,7 % 36,7 % 66,7 % 

Mies 65,1 % 42,3 % 63,3 % 33,3 % 

Kyselyyn vastanneista sivistysjohtajista 94,8 %:lla oli muodollinen opettajakel-
poisuus. Muodollinen opettajakelpoisuus puuttui kahdeksalta, ja suurin osa heistä 
(87,5 %) työskenteli koko sivistystoimesta vastaavina viranhaltijoina.  

Taulukko 3. Sivistysjohtajien muodollinen opettajakelpoisuus toimenkuvan mukaan.  

Toimenkuva Kunnan ope-
tustoimesta 
vastaava vi-
ranhaltija 

Kunnan sivis-
tystoimesta vas-
taava viranhal-
tija 

Rehtori, joka vas-
taa myös kunnan 
opetus/sivistystoi-
mesta 

Muu 

Muodolli-
nen opetta-
jakelpoi-
suus 

Kyllä 94,8 %  
(N = 146) 28,8 % 48,6 % 20,5 % 2,1 % 

Ei 5,2%  
(N = 8) 12,5 % 87,5 % 0 % 0 % 
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Maantieteellinen jako tehtiin AVI-alueittain ja vastaajat edustivat koko Suomea. 
Määrällisesti eniten vastauksia saatiin Länsi- tai Sisä-Suomesta (34,4 % vastaus-
ten kokonaismäärästä) ja vähiten Lapista (6,5 % vastausten kokonaismäärästä).  

 
Kuva 9. Sivistysjohtajien työskentelypaikkakunnan sijainti 

Kultakin maantieteelliseltä alueelta saatujen vastausten määrää suhteessa alueelle 
lähetettyjen kyselyjen määrään selvitettiin katoanalyysilla. Korkein vastauspro-
sentti suhteessa lähetettyjen kyselyjen määrään oli Länsi- tai Sisä-Suomessa (57,0 
%) ja matalin Lounais-Suomessa (36,2 %). Kunnissa, joissa oli useampia perus-
opetuksesta vastaavia viranhaltijoita kuten sivistysjohtaja ja opetuspäällikkö, sa-
masta kunnasta on voinut tulla useampia vastauksia.   

Taulukko 4. Sivistysjohtajien vastausten alueellinen vastausprosentti (Suomen Kuntaliitto 2017a).  

AVI-alue Kyselyjä lähti Kyselyjä palautui* Alueellinen vastaus-
prosentti** 

Etelä-Suomi 94*** 35 37,2 % 

Itä-Suomi 45 21 46,7 % 

Lappi 21 10 47,6 % 

Lounais-Suomi 47 17 36,2 % 

Länsi- tai Sisä-Suomi 93 53 57,0 % 

Pohjois-Suomi 41 18 43,9 % 
* Vastaajat ilmoittivat itse mille alueelle kuuluvat. 
** Alueellinen vastausprosentti kertoo alueelta saatujen vastausten suhteesta alueelle lähetetty-
jen kyselyjen määrään. Siitä ei voi päätellä monestako kunnasta vastauksia saatiin.  
*** Etelä-Suomessa oli 25 kuntaa, joissa kysely lähti useammalle kuin yhdelle henkilölle.  
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Enemmistö kyselyyn vastanneista (39 %) työskenteli 3 000–10 000 asukkaan kun-
nissa. Lukumääräisesti vähiten vastauksia saatiin yli 100 000 asukkaan kunnista 
(4,5 %).  
 

 
Kuva 10. Sivistysjohtajien työskentelypaikkakunnan koko. 

Kyselyyn vastanneiden sivistysjohtajien määrää tarkasteltiin suhteessa eri kokoi-
siin kuntiin lähetettyjen kyselyiden määrään. Tuloksista kävi ilmi, että aktiivisim-
min kyselyyn vastasivat 40 000 – 100 000 asukkaan kuntien sivistysjohtajat (61,3 
% lähetettyjen kyselyjen määrästä) ja vähiten vastauksia suhteessa lähetettyjen 
kyselyjen määrään saatiin suurimmista yli 100 000 asukkaan kunnista (29,2 %).  

Taulukko 5. Sivistysjohtajien vastausten vastausprosentti suhteessa paikkakunnan kokoon (asukas-
luku vuoden 2016 alkaessa, Suomen Kuntaliitto 2017b). 

Paikkakunnan koko Kyselyjä 
lähti 

Kyselyjä 
palautui* 

Vastausprosentti suhteessa 
paikkakunnan kokoon** 

yli 100 000 asukasta 24*** 7 29,2 % 

40 000 – 100 000 asukasta 31 19 61,3 % 

10 000 – 40 000 asukasta 93 36 38,7 % 

3 000 – 10 000 asukasta 129 60 46,5 % 

Alle 3 000 asukasta 64 32 50,0 % 
* Vastaajat ilmoittivat itse minkä kokoisessa kunnassa työskentelevät. 
** Prosenttiosuus kertoo kunkin kokoluokan kunnista saatujen vastausten määrän suhteessa lä-
hetettyjen kyselyjen määrään. Siitä ei voi päätellä monestako kunnasta vastauksia saatiin.  
*** Suurten kuntien joukossa oli paljon kuntia, joissa kysely lähti useammalle kuin yhdelle henki-
lölle.  
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Pienissä alle 3 000 asukkaan kunnissa yli puolet (56,3 %) sivistysjohtajista oli 
rehtoreita, jotka toimivat sivistysjohtajina rehtorintoimensa ohella. Suuremmissa 
yli 40 000 asukkaan kunnissa ei vastaajien joukossa ollut rehtori – sivistysjohta-
jayhdistelmiä.   

Taulukko 6. Sivistysjohtajien työskentelypaikkakunnan koko toimenkuvan mukaan.   

 
Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 ja 7-9 kuuluivat suurimman osan vastuualueisiin. 
Tämä onkin ilmeistä, sillä kohderyhmä oli valittu siten, että kyseiset henkilöt vas-
taavat kuntansa perusopetuksesta. Kunnat eivät välttämättä järjestä kaikkea perus-
opetusta itse, vaan osa voi olla järjestetty yhteistyössä toisen kunnan kanssa. Täl-
löin vastuun siitä on voitu ajatella kuuluvan toisen kunnan sivistysjohtajalle, joka 
voi selittää, etteivät perusopetuksen prosenttiosuudet vastuualueissa ole täydet 
100.  

Perusopetuksen lisäksi sivistysjohtajien vastuualueeseen kuului myös muita 
tehtäviä, kuten esiopetus (78,6 % sivistysjohtajista), varhaiskasvatus (71,4 %), 
nuorisotoimi (68,2 %), lukiokoulutus (68,2 %), kirjasto (66,2 %), kulttuuri ja mu-
seo (61,7 %), liikuntapalvelut (61,7 %), vapaa sivistystyö ja/tai kansalaisopistot 
(57,8 %) sekä ammatillinen koulutus (14,9 %). Kyselyyn vastanneista 24 % oli 
ilmoittanut toimenkuvaansa kuuluvan näiden lisäksi muitakin tehtäviä28.   

 28 esim. joukkoliikenne, ruokapalvelut, valmius- ja turvallisuusasiat, lastensuojelu, nuorten palvelut, koko kunnan henkilöstöasiat ja koko kunnan yleishallinto 

 Paikkakunnan koko 

Toimenkuva Alle 3 000  
(N = 32) 

3 000 - 
10 000  

(N = 60) 

10 000 – 
40 000  

(N = 36) 

40 000 –  
100 000 
(N = 19) 

yli 100 000 
(N = 7) 

Kunnan opetustoi-
mesta vastaava viran-
haltija 

9,4 % 16,7 % 38,9 % 63,2 % 57,1 % 

Kunnan sivistystoi-
mesta vastaava viran-
haltija 

34,4 % 63,3 % 58,3 % 31,6 % 28,6 % 

Rehtori, joka vastaa 
myös kunnan ope-
tus/sivistystoimesta 

56,3 % 18,3 % 2,8 % 0 % 0 % 

Muu 0 % 1,7 % 0 % 5,3 % 14,3 % 
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Kuva 11. Sivistysjohtajien vastuualueet. 

4.2 Sivistysjohtajien vastaukset avoimiin kysymyksiin 
Luvussa vastataan kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: ”Mitkä ovat pe-
rusopetuksen vahvuudet, jotka tulee säilyttää myös tulevaisuudessa?” sekä 
”Mitkä ovat perusopetuksen keskeisimmät kehittämiskohteet?”. Vahvuudet ja ke-
hittämiskohteet muodostettiin sivistysjohtaja-aineiston perusopetuksen parhaita ja 
säilyttämisen arvoisia puolia sekä kehittämiskohteita tiedustelleiden avointen ky-
symysten vastausten perusteella. Molempiin kysymyksiin vastasi 153 sivistysjoh-
tajaa. Luokittelun avulla muodostui 11 perusopetuksen vahvuutta ja 15 kehittä-
miskohdetta, kun kaikki yli kymmenen mainintaa saaneet teemat otettiin mukaan 
tuloksiin.  

4.2.1 Perusopetuksen vahvuudet 
Perusopetuksen vahvuuksina kaksi teemaa kohosi yli muiden, opettajat sekä pe-
rusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Muita vastauksista muodostuneita 
teema-alueita olivat maksuttomuus, oppilaiden tukeminen ja yksilöllinen huomi-
oiminen, perusopetuksen korkea laatu, yleinen periaate kaikille kuuluvasta perus-
opetuksesta, opetussuunnitelma, perusopetuksen yleissivistävä ja tulevaisuuteen 
valmistava luonne, monipuolisuus, saavutettavuus sekä pedagoginen vapaus ja 
autonomia.  

Alla olevassa kuvassa sivistysjohtajien vastaukset näkyvät teemoittain ylei-
simmin mainituista vähemmän mainintoja saaneisiin. Yhdellä sivistysjohtajalla 
saattoi olla vastauksessaan useampia teemoja. Tarkemmat tiedot vastauksista löy-
tyvät liitteestä neljä.  
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Kuva 12. Sivistysjohtajien luokitellut vastaukset kysymykseen ”Mitkä ovat suomalaisen perusopetuk-
sen parhaat puolet, jotka tulee säilyttää myös tulevaisuudessa?” (N=153) 

4.2.2 Perusopetuksen kehittämiskohteet 
Kehittämiskohteina eniten mainintoja aineistossa saivat pedagogiikka ja toimin-
takulttuuri sekä digitaalisuus ja teknologia. Muina teemoina esiin nousivat oppi-
laiden tukeminen, yhteistyö ja vuorovaikutus, opettajankoulutus ja osaamisen ke-
hittäminen, tulevaisuuteen varautuminen ja suunnitelmallisuus, opettajien työ-
aika, uuden opetussuunnitelman toteuttaminen, oppiainejako ja koulupäivän ra-
kenne, koulukiinteistöt ja oppimisympäristöt, talous ja resurssit, tasa-arvo ja yh-
denvertaisuus, oppilaiden motivaatio ja kouluviihtyvyys, oppilaiden osallisuus 
sekä lahjakkaiden opetus.  

Seuraavassa kuvassa sivistysjohtajien vastaukset näkyvät teemoittain yleisim-
min mainituista vähemmän mainintoja saaneisiin. Yhdellä sivistysjohtajalla saat-
toi olla vastauksessaan useampia teemoja. Tarkemmat tiedot vastauksista löytyvät 
liitteestä neljä.  

 
Kuva 13. Sivistysjohtajien luokitellut vastaukset kysymykseen ”Mitkä ovat suomalaisen perusopetuk-
sen keskeisimmät kehittämiskohteet?”  (N=153) 
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4.3 Sivistysjohtajien vastaukset väittämiin 
Sivistysjohtajille esitettiin väittämiä oppilaisiin, opettajiin ja perusopetukseen liit-
tyen. Niiden tulokset täydentävät avokysymyksistä saatua tietoa. Seuraavassa ku-
vataan kunkin väittämäkokonaisuuden keskeiset tulokset. Tarkemmat tiedot vas-
tauksista löytyvät liitteestä viisi.  

4.3.1 Oppilaisiin liittyvät väittämät 
Kyselyssä oli seitsemän oppilaisiin liittyvää väittämää ja kaikki sivistysjohtajat 
(N=154) vastasivat niihin. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat oppilaiden saamaan tu-
keen sekä oppilashuoltoon ja tyytymättömimpiä lahjakkaiden oppilaiden huomi-
oimiseen.   

Taulukko 7. Sivistysjohtajien vastaukset oppilaisiin liittyviin väittämiin. (1 = täysin eri mieltä, 2 = jok-
seenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)  

Väittämä Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

Tukea tarvitsevat oppilaat saavat riittävästi tukea 3,9 4 0,835 

Oppimisen kolmiportaisen tuen malli on toimiva 3,9 4 0,924 

Oppilashuolto on toimiva 3,8 4 0,819 

Oppilaat viihtyvät koulussa 3,6 4 0,822 

Oppilaat kokevat oppimisen mielekkääksi 3,6 4 0,761 

Oppilasarviointi on toimiva nykyisellään 3,1 3 0,982 

Lahjakkaita oppilaita huomioidaan riittävästi 2,6 2 0,980 

Väittämiin vastaamisen jälkeen sivistysjohtajilta tiedusteltiin, mitkä kaksi koko-
naisuutta oppilaisiin liittyvistä väittämistä heidän mielestään kaipaavat eniten uu-
distusta. Kysymykseen vastasi 142 sivistysjohtajaa. Eniten mainintoja saivat lah-
jakkaiden oppilaiden huomioiminen ja oppilaan oppimisen arviointi.  

 
Kuva 14. Mitkä kaksi oppilaisiin liittyvistä väittämistä kaipaavat sivistysjohtajien mielestä eniten uudis-
tusta (mainintojen lukumäärä).  (N=142) 
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4.3.2 Opettajiin liittyvät väittämät 
Opettajiin liittyviä väittämiä kyselyssä oli 12 ja niihin vastasivat kaikki sivistys-
johtajat (N=154). Tyytyväisimpiä vastaajat olivat opettajien maisteritasoiseen 
koulutukseen ja tyytymättömimpiä opettajien nykyiseen työaikaan ja digitaaliseen 
osaamiseen.  

Taulukko 8. Sivistysjohtajien vastaukset opettajiin liittyviin väittämiin. (1 = täysin eri mieltä, 2 = jok-
seenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)  

Väittämä Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

Opettajan työhön tulee jatkossakin vaatia maiste-
rintutkinto 4,8 5 0,581 

Opettajien työajassa tulee siirtyä vuosityöaikaan 4,6 5 0,892 

Opettajien palkkaus on kilpailukykyinen 4,1 4 0,962 

Opettajien pedagoginen vapaus ja autonomia tu-
lee säilyttää 4,0 4 0,884 

Opettajien täydennyskoulutusta on riittävästi saa-
tavilla 3,8 4 0,920 

Opettajat ovat yhteiskunnallisesti arvostettuja 3,8 4 0,778 

Opettajat suhtautuvat oppilaisiin positiivisesti ja 
kunnioittavasti 3,7 4 0,700 

Opettajat ovat uudistumis- ja kehittämishaluisia 3,3 3 0,887 

Opettajien käyttämät opetusmenetelmät ja peda-
gogiikka ovat nykyaikaisia 2,9 3 0,888 

Opettajankoulutus vastaa työelämän tarpeisiin 2,9 3 0,961 

Opettajilla on oma henkilökohtainen kehittymis-
suunnitelma 2,8 3 0,979 

Opettajien digitaalinen osaaminen on riittävää 2,3 2 0,794 

Väittämiin vastaamisen jälkeen sivistysjohtajilta tiedusteltiin, mitkä kaksi opetta-
jiin liittyvistä väittämistä heidän mielestään kaipaavat eniten uudistusta. Kysy-
mykseen vastasi 139 sivistysjohtajaa. Eniten mainintoja saivat opettajien digitaa-
linen osaaminen ja vuosityöaikaan siirtyminen.  
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Kuva 15. Mitkä kaksi opettajiin liittyvistä väittämistä kaipaavat sivistysjohtajien mielestä eniten uudis-
tusta (mainintojen lukumäärä). (N=139) 

4.3.3 Perusopetukseen liittyvät väittämät 
Perusopetukseen liittyvät väittämät oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä 
osassa väittämiä oli 13 ja niihin vastasivat kaikki sivistysjohtajat (N=154). Eniten 
kannatusta väittämien joukosta saivat koulupäivän rakenteen kehittäminen kohti 
kokonaiskoulupäivää sekä laajempien kokonaisuuksien opettaminen oppiaineiden 
sijaan. Tyytymättömimpiä sivistysjohtajat olivat digitaalisten laitteiden määrään 
kouluilla ja koulukiinteistöjen kuntoon.    

Taulukko 9. Sivistysjohtajien vastaukset perusopetukseen liittyviin väittämiin, osa 1. (1 = täysin eri 
mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin 
samaa mieltä)  

Väittämä Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

Koulupäivän rakennetta tulee kehittää kohti koko-
naiskoulupäivää 4,1 4 1,089 

Oppiaineiden sijasta tulisi siirtyä opettamaan laajem-
pia kokonaisuuksia 4,1 4 0,961 

Kouluruokailu on laadukasta 3,9 4 0,861 

Ryhmäkoot ovat sopivia 3,9 4 0,814 

Koulukoot ovat sopivia 3,7 4 0,961 

Tarjolla olevat oppimateriaalit ovat laadukkaita 3,7 4 0,770 

Yhteistyö huoltajien kanssa on toimivaa 3,6 4 0,738 

Opetusvälineet ovat hyvässä kunnossa 3,2 4 0,965 

Koulujen digitaaliset laitteet ovat hyvässä kunnossa  3,2 3 1,055 

Oppimisympäristöt tukevat pedagogiikkaa 3 3 0,970 
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Digitaalisia oppimateriaaleja on riittävästi saatavilla 3 3 1,078 

Kouluilla on riittävästi digitaalisia laitteita 2,7 2 1,079 

Koulukiinteistöt ovat hyvässä kunnossa 2,5 2 0,991 

Väittämiin vastaamisen jälkeen sivistysjohtajilta tiedusteltiin, mitkä kaksi koko-
naisuutta heidän mielestään kaipaavat eniten uudistusta. Kysymykseen vastasi 
132 sivistysjohtajaa. Eniten mainintoja saivat koulukiinteistöjen kunto ja oppimis-
ympäristöt.   

 
Kuva 16. Mitkä kaksi perusopetukseen liittyvistä väittämistä (osa 1) kaipaavat sivistysjohtajien mie-
lestä eniten uudistusta (mainintojen lukumäärä). (N=132) 

Perusopetukseen liittyvien väittämien toisessa osassa väittämiä oli 9 ja niihin vas-
tasivat kaikki sivistysjohtajat (N=154). Perusopetuksen säilyminen maksuttomana 
ja valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden säilyttäminen saivat kor-
keimmat keskiarvot. Tyytymättömimpiä sivistysjohtajat olivat opetustoimen re-
sursointiin ja valtakunnallisen rahoitusjärjestelmän toimivuuteen.  

Taulukko 10. Sivistysjohtajien vastaukset perusopetukseen liittyviin väittämiin, osa 2. (1 = täysin eri 
mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin 
samaa mieltä)  

Väittämä Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

Perusopetuksen tulee olla maksutonta myös tulevai-
suudessa 4,8 5 0,528 

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet tulee 
säilyttää 4,5 5 0,660 
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Lähikouluperiaate toimii hyvin 4,2 4 0,782 

Perusopetuksessa toteutuu tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 4,1 4 0,684 

Paikallinen resurssien jako toimii hyvin 3,6 4 0,953 

Nykyinen oppiainejako on toimiva 3,3 4 1,086 

Nykyinen tuntijako on toimiva 3,3 4 1,038 

Opetustoimeen on riittävästi resursseja 2,9 3 1,182 

Valtakunnallinen rahoitusjärjestelmä toimii hyvin 2,8 3 1,071 

Väittämiin vastaamisen jälkeen sivistysjohtajilta tiedusteltiin, mitkä kaksi koko-
naisuutta heidän mielestään kaipaavat eniten uudistusta. Kysymykseen vastasi 
124 sivistysjohtajaa. Eniten mainintoja saivat valtakunnallinen rahoitusjärjes-
telmä ja resurssit.  

 
Kuva 17. Mitkä kaksi perusopetukseen liittyvistä väittämistä (osa 2) kaipaavat sivistysjohtajien mie-
lestä eniten uudistusta (mainintojen lukumäärä).  (N=124) 

4.4 Vahvuudet ja kehittämiskohteet eri näkökulmista tar-
kasteltuna 
Luvussa vastataan kolmanteen ja neljänteen tutkimuskysymykseen: ”Miten vah-
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perusopetuksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita teoreettisen viitekehyksen 
kautta. Samalla avointen kysymysten vastauksista muodostettuihin teemoihin yh-
distetään väittämien avulla saatu lisätieto. Tarkoituksena on tuoda esille ne tee-
mat, joihin perusopetuksen kehittämisessä tulisi kiinnittää huomiota. 
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Perusopetuksen vahvuuksia sekä säilyttämisen arvoisia puolia löytyy aineis-
tosta kahdesta kohtaa; asiaa tiedustelleen avokysymyksen vastauksista sekä kor-
keat arviot saaneista väittämistä.  Perusopetuksen kehittämiskohteita aineistosta 
löytyy kolmesta kohtaa; asiaa tiedustelleen avokysymyksen vastauksista, matalat 
arviot saaneista väittämistä sekä väittämien eniten muutosta kaipaavista tee-
moista. Vastausten välisten erojen näkyväksi tekemisen tueksi väittämissä yli 3,5 
keskiarvo on tulkittu vahvuudeksi ja alle 3,5 keskiarvo kehittämiskohteeksi. 

Kokonaiskuvan luomiseksi tuloksia tarkastellaan rakenteiden, henkilöstön 
sekä kulttuurin ja symboliikan näkökulmista (ks. luku 2.5).  Osa teemoista on val-
takunnallisen ja osa paikallisen ohjauksen ja päätöksenteon kysymyksiä. Lisäksi 
molemmilla tasoilla osa teemoista vaatii poliittisen päätöksenteon tai tahdonilmai-
sun, osan ollessa ratkaistavissa virkamiestyönä. Tässä yhteydessä ei paneuduta 
poliittisen ja viranhaltijatyöskentelyn väliseen jakoon, sillä delegointipäätöksillä 
vastuita voidaan siirtää (L 410/2015). Tällöin tilanne ei ole sama kaikkialla Suo-
messa, eikä kattavaa jakoa poliittisen ja viranhaltijapäätöksenteon välille ole mah-
dollista tehdä.  

Asiat ovat monisäikeisiä, joten osa teemoista kuuluu samanaikaisesti useam-
paan kohtaan hallinnollisessa ja organisatorisessa jaottelussa. Vielä useammalla 
on vaikutus toisiinsa. Tulosten esittelyssä kukin teema on luokiteltu sen kokonai-
suuden alle, johon sen on ensisijaisesti tulkittu liittyvän. Tulokset esitetään vah-
vuudet ja kehittämiskohteet yhdistäen. Tämä nähtiin perustelluksi kahdesta 
syystä. Ensinnäkin sivistysjohtajien vastauksissaan esille nostamat asiat ja niistä 
muodostetut teemat eivät olleet yksiselitteisesti joko vahvuuksia tai kehittämis-
kohteita. Perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, oppilaiden tukeminen sekä 
opettajuus ovat esimerkkejä teemoista, joihin liittyy molempia ulottuvuuksia. Toi-
nen syy yhdistämiseen oli, että sivistysjohtajien näkemykset jakautuivat, eikä yhtä 
kaikkien vastaajien jakamaa näkemystä voida väittää löydetyn. Vaikka teema tu-
loksissa painottui vahvuudeksi tai kehittämiskohteeksi, sille esitettiin myös vas-
takkaisia näkemyksiä.    

Sivistysjohtajien ääni on haluttu saada kuuluviin, joten tulosten yhteydessä 
käytetään sitaatteja alkuperäisestä aineistosta. Perusopetuksen vahvuuksia kuva-
tessaan sivistysjohtajat olivat varsin vähäsanaisia ja totesivat asian lyhyesti, kun 
taas kehittämiskohteita kysyttäessä heidän vastauksensa olivat laajempia.  

4.4.1 Rakenteellinen näkökulma  
Perusopetus pohjautuu maksuttomuuteen ja saavutettavuuteen. Talous ja resurssit 
raamittavat toimintaa, jota opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen opetus-
suunnitelma ohjaavat. Opetuksen järjestämisessä koulukiinteistöt ja oppimisym-
päristöt, oppiainejako ja koulupäivän rakenne sekä oppimisen tuen käytänteet 
nousivat esiin tärkeinä kokonaisuuksina. Lisäksi sivistysjohtajat kuvasivat vas-
tauksissaan tulevaisuuteen varautumisen merkitystä suunnitelmallisuuden kautta.  
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Näihin kokonaisuuksiin kuuluvien asioiden voidaan sivistysjohtajien niille an-
tamien sisältöjen kautta katsoa olevan ensisijaisesti rakenteelliseen näkökulmaan 
kuuluvia teemoja. Seuraavassa kutakin kokonaisuutta kuvataan tarkemmin.   

4.4.1.1 Maksuttomuus ja saavutettavuus 
Maksuttomuus nousi esiin vahvuutena 36 sivistysjohtajan (23,4%) avokysymys-
vastauksessa. Opetuksen lisäksi vastaajat pitivät hyvänä perusopetukseen liitty-
vien palvelujen kuten oppilashuollon, kouluruokailun, opetusvälineiden, koulu-
kuljetusten ja tukipalveluiden maksuttomuutta. Maksuttomuuden säilyttäminen 
sai tukea myös asiaa tiedustelleen väittämän vastausten kautta (ka 4,8; Md 5; kh 
0,528).  

Sivistysjohtajista 12 (7,8 %) nimesi saavutettavuuden yhdeksi perusopetuksen 
vahvuuksista. Perusopetus nähtiin lähipalveluna, jossa lähikouluperiaatteen mu-
kaisesti koulu sijaitsee kohtuullisen matkan päässä oppilaan kodista. Nykyisen lä-
hikouluperiaatteen toimivuus nousi vahvuutena esiin myös väittämissä (ka 4,2; 
Md 4; kh 0,782) ja se nähtiin merkkinä yhdenvertaisuudesta.  

Lähikouluperiaatetta tulisi vahvistaa, vaikka se tarkoittaisikin yksittäisen 
koulun valinnanvapauden rajaamista. (SJ 60) 

Sivistysjohtajan tehtävissä 11-15 vuotta toimineet olivat muita ikäryhmiä tyyty-
väisempiä perusopetuksen saavutettavuuteen (χ2 (3) = 9,366; p < 0,05). 

Taulukko 11. Saavutettavuus perusopetuksen vahvuutena -vastausten jakautuminen sivistysjohta-
jana työskentelyvuosien mukaan. 

Vahvuus avovastauksissa: Saavutettavuus 
Työskentelyvuodet si-
vistysjohtajana  0-5 vuotta 6-10 vuotta 11-15 vuotta 16 vuotta tai 

enemmän Yht. 

N 58 42 28 26 154 
% mainitsi vahvuu-
deksi 3,5 2,4 21,4 11,5 7,8 

4.4.1.2 Talous ja resurssit 
Avokysymyksen kautta talouden ja resurssit nosti kehittämiskohteeksi 16 sivis-
tysjohtajaa (10,4 %). Riittävät koulutuksen resurssit tulee vastausten mukaan tur-
vata, esimerkkeinä mainittiin ryhmäkoot ja kielivalintamahdollisuudet. Tyytymät-
tömyys näkyi myös väittämissä opetustoimen resurssien riittävyyttä tiedustelta-
essa (ka 2,9; Md 3; kh 1,182), sekä 50 sivistysjohtajan (32,5 %) vastauksissa väit-
tämien joukosta tärkeimpiä kehittämiskohteita esiin poimittaessa. Resurssien riit-
tävyys nähtiin kuntien yhdenvertaisuuskysymyksenä. Nykyiset resurssit koettiin 
riittämättömiksi, jonka vuoksi sekä valtion että kuntien rahoitusta toivottiin lisät-
tävän. Koulutuksen säästöt olisi lopetettava, sillä ilman riittävää resursointia ope-
tussuunnitelman ei uskottu toteutuvan.  
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Valtakunnallinen rahoitus, annetaan määräyksiä ja ukaaseja noudatetta-
vaksi, mutta rahoitusta ei varmisteta riittävästi. (SJ 5) 

Kuntien ja valtion rahoitusta perusopetukseen tulee lisätä, koska se luo 
pohjan koko elinikäiselle sivistykselle ja luo hyvinvointia yhteiskuntaan. 
Säästölinja on lopetettava! (SJ 7)  

Valtakunnallinen rahoitus vähenee koko ajan, kuntien rahat eivät riitä 
laadukkaaseen perusopetukseen. (SJ 16) 

Kunnat maksavat koko ajan suurenevan osuuden opetustoimen me-
noista. (SJ 81)  

Valtio on paennut vastuuta perusopetuksen rahoituksesta paikatakseen 
omaa talouttaan. (SJ 90)  

Kuntien maksuosuudet ovat kasvaneet koko ajan ja tämä on laittanut 
opetustoimen yhä vain ahtaammalle ja pakottanut tekemään hankalia 
priorisointipäätöksiä. (SJ 91) 

Väittämissä kritisoitiin valtakunnallisen rahoitusjärjestelmän toimivuutta (ka 2,8; 
Md 3; kh 1,071). Eri sukupuolten suhtautumisessa havaittiin eroa miesten (ka 3,1) 
ollessa naisia (ka 2,6) tyytyväisempiä valtakunnallisen rahoitusjärjestelmän toi-
mivuuteen (t (151) = -2,735, p < 0,01). Tyytymättömyys valtakunnalliseen rahoi-
tusjärjestelmään nousi esiin myös 59 sivistysjohtajan (38,3 %) nimetessä asian 
tärkeimpien kehittämiskohteiden joukkoon.  

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että koko valtionosuusjärjestelmä tulee uudistaa. 
Kuntien osuuden rahoituksessa nähtiin kasvavan samalla kun valtion osuus pie-
nenee. Vastaajat esittivätkin opetuksen järjestämiseen osoitetun valtionrahoituk-
sen kasvattamista ja kunnille myönnettävien valtionosuuksien korvamerkitse-
mistä koulutukseen käytettäväksi. Valtion asettamiin uusiin velvoitteisiin toivot-
tiin saatavan automaattisesti myös rahoitusta. Lisäksi pieniä ja syrjäisiä kuntia tu-
lisi vastausten perusteella huomioida nykyistä paremmin. Paikalliseen rahoitus-
järjestelmään oltiin hieman tyytyväisempiä paikallisen resurssien jaon toimivuutta 
väittämällä kysyttäessä (ka 3,6; Md 4; kh 0,953).   

Kuntien erilainen mahdollisuus investoida perusopetukseen sekä osoittaa sii-
hen rahoitusta nähtiin yhdenvertaisuuskysymyksenä kuntien välillä. Esimerkiksi 
nykyisten kehittämistyöhön liittyvien valtionavustusten hankehakemusten laati-
misen ja raportointikäytänteiden koettiin työllistävän liikaa ja asettavan kunnat 
epätasa-arvoiseen asemaan. Konkreettisena toimenpiteenä sivistysjohtajat esitti-
vät erillisistä hankerahoituksista luopumista. Sen sijaan kunnille voitaisiin jakaa 
valtionosuuksia kehittämiseen tietyin yhtenäisin jakoperustein.  

Valtakunnallinen rahoitusjärjestelmä on vitsi. Laskennallisen järjestel-
män rinnalle on tullut hankeviidakko, josta ei ota erkkikään selvää. On 
kärkihankkeita, muita kehittämishankkeita ja verkostoja. Samoihin asioi-
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hin saatetaan peräkkäisinä viikkoina julistaa haku yksi OKM:öön ja toi-
nen OPH:een. Jos hankerahoitusta pidetään yllä, tulisi eri avustukset viedä 
isoiksi kokonaisuuksiksi, joista muodostuu sateenvarjo ja koulutuksen 
järjestäjä hakisi yhdellä ainoalla hakemuksella kehittämisrahoja ja tekisi 
yhden ainoa raportin. Tällä hetkellä hakuja on niin paljon, ettei kukaan 
ehdi niitä hakea. (SJ 6)  

Nykyinen malli valtion erityisavustuksista ei ole toimiva. Rahoitusta 
saadaan erilaisiin hankkeisiin ja varsinkaan pienissä kunnissa ei ole voi-
mavaroja kaikkiin hankkeisiin osallistua. Tämä pienentää kuntien keski-
näistä tasa-arvoa entisestään. (SJ 10)  

Yksikköhintoja on leikattu ja rahat niin sanotusti siirretty valtakunnal-
lisiin kärkihankkeisiin. Ei mitään järkeä. Sama raha voidaan jakaa yksik-
köhintojen kautta. (SJ 19)  

Valtakunnallinen rahoitusjärjestelmä hankehakuineen on kauhea. (SJ 
65) 

Kaikki resursseihin liittyvä ei kuitenkaan näyttäytynyt vastausten valossa yhtä 
kielteisenä. Ryhmäkokoihin sivistysjohtajat olivat lievästi tyytyväisiä (ka 3,9; Md 
4; kh 0,814) ja työskentelyvuosilla sivistysjohtajana oli vaikutusta mielipiteeseen 
(Kruskal-Wallis p < 0,05). Kuten alla seuraavasta taulukosta huomataan, tyyty-
väisyys kasvoi työskentelyvuosien lisääntymisen myötä. Yli kymmenen vuotta si-
vistysjohtajana työskennelleet olivat ryhmäkokoihin tyytyväisimpiä.   

Taulukko 12. Väittämän ”Ryhmäkoot ovat sopivia” vastausten jakautuminen sivistysjohtajana työs-
kentelyvuosien mukaan.  

Väittämä: Ryhmäkoot ovat sopivia 
Työskentelyvuodet sivis-
tysjohtajana 0-5 vuotta 6-10 vuotta 11-15 vuotta 16 vuotta tai 

enemmän Yht. 

N 58 42 28 26 154 

ka 3,6 3,9 4,1 4,1 3,9 

4.4.1.3 Koulukiinteistöt ja oppimisympäristöt 
Koulukiinteistöistä ja oppimisympäristöistä kantoi huolta 18 sivistysjohtajaa 
(11,7 %) perusopetuksen kehittämiskohteita avokysymyksen kautta nimetessään. 
Koulutilojen sopivuus uuden opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan vaatii 
vastausten mukaan oppimisympäristöjen kehittämistä. Mainintoja saivat koulu-
kiinteistöjen kunto, sähköiset oppimisympäristöt sekä mahdollisuus hankkia tar-
peellinen määrä opetuksessa tarvittavia välineitä. Oppimisympäristöjen monipuo-
lisuuden lisäksi erilaisten ympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet tulisi huomata 
ja hyödyntää nykyistä paremmin.  
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Väittämien kautta tarkasteltuna tarjolla olevien oppimateriaalien laatuun oltiin 
hienoisesti tyytyväisiä (ka 3,7; Md 4; kh 0,770), kun taas opetusvälineiden kun-
toon suhtauduttiin kriittisemmin (ka 3,2; Md 4; kh 0,965). Monessa kunnassa kou-
lukiinteistöjen kunnossa on toivomisen varaa, kuten väittämistä saatujen vastaus-
ten kautta kävi ilmi (ka 2,5; Md 2; kh 0,991). Ryhmien välillä havaittiin eroja 
vastauksia opettajakelpoisuuden kautta tarkasteltaessa. Sivistysjohtajat joilla on 
opettajakelpoisuus olivat tyytymättömämpiä koulukiinteistöjen kuntoon (ka 2,5) 
kuin kollegansa, joilla ei ole opettajakelpoisuutta (ka 3,4) (t (152) = -2,511, p < 
0,05). Toinen ero vastaajien välillä havaittiin suhteessa vastaajan sukupuoleen (t 
(152) = 2,505, p < 0,05).  Miehet (ka 2,4) olivat tyytymättömämpiä koulukiinteis-
töjen kuntoon kuin naiset (ka 2,7).  

Koulukiinteistöjen uudistaminen nousi esiin 54 sivistysjohtajan (35,1 %) vas-
tauksissa tärkeimpiä kehittämiskohteita väittämien joukosta tiedusteltaessa. Pe-
rustelujen mukaan kouluissa on sisäilmaongelmia eivätkä oppimisympäristöt ole 
kaikilta osin riittävän terveellisiä ja turvallisia. Vanhat koulukiinteistöt eivät vält-
tämättä tue uudenlaista pedagogiikkaa, vaan ne vaikeuttavat monipuolisten oppi-
misympäristöjen käyttöä sekä rajoittavat viihtyvyyttä. Myös kiinteistöjen ylläpi-
toon tulisi kiinnittää enemmän huomiota, sillä hoidon puute näkyy nyt kalliina 
remontteina. Vaikka sekä uusia kouluja että vanhojen kiinteistöjen korjaamista 
tarvittaisiin, siihen ei kuitenkaan ole resursseja. Esitettiinkin toive, että valtio 
osoittaisi rahaa kiinteistöjen korjaukseen. Haasteeksi kuitenkin muodostuu, mitä 
vanhoille kiinteistöille tulisi tehdä uusien koulujen rakentamisen jälkeen.   

Koulukiinteistöt ovat sisäilman suhteen laajalti kriisissä. (SJ 7)  
Koulukiinteistöt ovat ajastaan jäljessä ja rajoittavat jopa järkevää op-

pimisen kehittämistä. (SJ 55) 
Jatkuvasti uutisoitu koulukiinteistöjen heikko kunto on todellisuutta 

lukuisissa kunnissa, johon pitäisi kyetä vaikuttamaan. Kuntien heikke-
nevä taloustilanne ei tosin monin paikoin anna siihen mahdollisuutta. (SJ 
103) 

Koulukiinteistöjen kunto on todella surkeassa jamassa. Sisäilmaoireet 
vaivaavat monia kouluja. (SJ 150) 

Oppimisympäristöjen mahdollisuudessa tukea pedagogista toimintaa nähtiin 
puutteita myös väittämissä (ka 3,0; Md 3; kh 0,970). Lisäksi asia nousi esiin 36 
sivistysjohtajan (23,4 %) nimettäessä sen väittämien joukosta kehittämistä vaati-
vaksi teemaksi. Oppimisympäristöt ja niiden laatu vaihtelevat kunnittain ja jopa 
kouluittain. Perusteluissa todettiin nykyisten oppimisympäristöjen olevan mo-
nelta osin vanhanaikaisia ja kaipaavan uudistusta tukeakseen paremmin uuden 
opetussuunnitelman edellyttämää pedagogiikkaa sekä opetusmenetelmiä. Uudis-
rakentaminen sekä vanhojen kiinteistöjen muuttaminen avoimemmiksi ja toimi-
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vammiksi esitettiin mahdollisuuksina oppimisympäristöjen uudistamiseksi. Mi-
käli tämä ei ole mahdollista, pintaremonttikin voi auttaa tekemään oppimisympä-
ristöistä innostavampia. Kyseiset toimenpiteet vaativat kuitenkin rahoitusta, jota 
usealla kunnalla ei ole.  

Teknologia ja digitaalisuus kuuluvat oppimisympäristöihin (OPH 2014) ja 
teema näkyi vahvasti sivistysjohtajien vastauksissa. Erilaiset teemaan liittyvät ko-
konaisuudet mainitsi 47 sivistysjohtajaa (30,5 %) kehittämiskohteena avoimeen 
kysymykseen vastatessaan. Tieto- ja viestintäteknologiaa sekä digitaalisuutta ei 
vastausten mukaan osata vielä hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Opetuk-
sessa tarvitaan uutta, digitaalisuuteen ja teknologiaan soveltuvaa pedagogiikkaa, 
joka ei välttämättä ole vielä opettajien hallussa. Aineiston keräämisen aikana käy-
tössä olleen hallitusohjelman mukainen koulutuksen digiloikka (Ratkaisujen 
Suomi 2015) ja sen käytännön toteuttaminen mietitytti sivistysjohtajia. Sähköisiä 
oppimisympäristöjä tulisi vastausten mukaan kehittää, mutta resurssien vähyys 
haittaa esimerkiksi tarvittavan teknologian sekä sähköisten materiaalien hankin-
taa. Toisaalta huolta kannettiin myös teknologian mahdollisesti liiallisesta painot-
tumisesta koulutyössä.   

Digioppimateriaalit vielä alkeellisia, on tulppana kehitykselle. (SJ 5)  
Digitaalisia laitteita ei ole riittävästi oppilaiden ja opettajien käyttöön. 

Suomi haluaa mukaan digiloikkaan, joka ei onnistu ilman kalustoa. (SJ 
59) 

Digitaalisten laitteiden taso ja niistä huolehtiminen saattaa aiheuttaa 
oppilaiden eriarvoistumisen eri puolilla maata. Kaikissa kunnissa ei pa-
nosteta rahallisesti opetukseen eikä ainakaan laitteisiin. (SJ 63) 

Digitaalisten oppimateriaalien tason ja laadun parantaminen; digima-
teriaali ei voi olla pelkästään vanha oppikirja digimuotoon muutettuna! 
(SJ 114) 

Maailma muuttuu, ihmiset muuttuvat...koulun tulee muuttua osaltaan 
myös, jolloin mm. etäopetus, sähköiset oppimisympäristöjen ym. tulee 
kehittyä. (SJ 125)   

Väittämien kautta tarkasteltuna koulujen digitaalisten laitteiden riittävyydessä ha-
vaittiin puutteita (ka 2,7; Md 2; kh 1,079). Digitaalisten laitteiden määrän lisää-
misen nosti 22 sivistysjohtajaa (14,3 %) väittämien joukosta yhdeksi tärkeimmistä 
kehittämiskohteista. Perusteluissaan he kuvasivat tarvetta olevan nykyistä suu-
remmalle laitteiden määrälle, mutta rahoitus on hankinnan este. Sopiva määrä di-
gitaalisia laitteita mahdollistaisi niiden käyttämisen opetuksessa vaivattomasti. 
Koulujen erilaisen laitekannan nähtiin tällä hetkellä murentavan yhdenvertai-
suutta sekä kunnan sisällä että valtakunnallisesti.  

Digitaalisia oppimateriaaleja ei ole väittämistä saatujen vastausten mukaan 
riittävästi saatavilla (ka 3,0; Md 3; kh 1,078). Sivistysjohtajista 21 (13,6 %) nosti 
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digitaaliset oppimateriaalit kehittämiskohteeksi väittämien joukosta. Vastausten 
perusteluista kävi ilmi, että uuden opetussuunnitelman mukainen opetus hyötyisi 
sähköisistä materiaaleista, mutta niitä ei ole vielä riittävästi koulujen käytössä. 
Syinä tähän nähtiin, että digitaalisia materiaaleja ei ole markkinoilla riittävästi, 
kaikki eivät ole tarpeeksi laadukkaita tai niiden hinta voi olla hankinnan esteenä. 
Digitaalisten materiaalien kehityksen mainittiin kulkevan jäljessä kysyntään näh-
den, ja lisää vaihtoehtoja sekä kilpailua toivottiin laadun parantumiseksi ja tarjon-
nan monipuolistumiseksi.  

Koulujen digitaalisten laitteiden kuntoon ei myöskään oltu erityisen tyytyväi-
siä (ka 3,2; Md 3; kh 1,055). Yhdeksän sivistysjohtajaa (5,8 %) nosti digitaalisten 
laitteiden kunnon väittämistä kahden tärkeimmän kehitettävän teeman joukkoon. 
Perusteluissa he kertoivat laitteiden kunnon vaihtelevan kunnittain ja kouluittain, 
mikä voi eriarvoistaa oppilaita eri puolilla maata. Uusia laitteita tulisi hankkia 
säännöllisesti ja koulujen digitaalisten ympäristöjen jatkuva ylläpito ajanmukai-
sena on haastavaa vaatien sekä rahaa että osaamista. Digitaaliset laitteet ovat mo-
nessa kunnassa vanhentuneita ja oppilailla on henkilökohtaisessa käytössään kou-
lua paremmat välineet.  

Teknologian ja digitaalisuuden nosti väittämien joukosta vielä edellä mainittu-
jen lisäksi yleisellä tasolla kehittämiskohteeksi 16 sivistysjohtajaa (10,4 %). Pe-
rusteluissa toivottiin kunnilta suurempaa panostusta digitalisaatioon ja valtiolta 
parempaa ohjausta teemaan liittyen. Digitaalisuutta olisi kehitettävä kokonaisuu-
tena. Laitteiden lisäksi huomiota tulee kiinnittää verkkojen toimivuuteen, digitaa-
lisen osaamisen riittävyyteen, laitteiden tehokkaampaan ja monipuolisempaan 
käyttöön sekä riittävään rahoitukseen. Vastausajankohtana digitaalisuuden koet-
tiin etenevän hitaasti ja sattumanvaraisesti. 

4.4.1.4 Oppiainejako ja koulupäivän rakenne 
Perinteisestä oppiainejakoisesta opetuksesta siirtymisen kohti laajempien koko-
naisuuksien opettamista esitti kehittämiskohteena 21 sivistysjohtajaa (13,6 %) 
avoimeen kysymykseen vastatessaan. Oppiainejaon sijaan koulussa voisi olla tar-
jolla monialaisia oppiainerajat ylittäviä aihekokonaisuuksia. Laajemmat kokonai-
suudet vähentäisivät sirpaleisuutta, lisäisivät mahdollisuuksia tutkimiseen ja luo-
vuuteen sekä edistäisivät laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Tämä tarkoittaisi 
perinteisen oppiaine- ja tuntijaon uudistamista.   

Opetettavan tietosisällön vähentäminen ja ihmettelyn ja tutkimisen lisää-
minen. (SJ 29)  

Ops olisi syytä rakentaa enemmän ydinosaamisten kuin ainejakoisuu-
den mukaan. Tämä edellyttää tietenkin myös valtioneuvoston tuntijako-
asetuksen muuttamista asianmukaisesti. (SJ 60) 

Väittämistä saatujen tulosten kautta asia sai vahvistusta. Oppiaineiden sijasta voi-
taisiin siirtyä opettamaan laajempia kokonaisuuksia (ka 4,1; Md 4; kh 0,961) ja 
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kun sivistysjohtajia pyydettiin nimeämään mielestään eniten uudistusta kaipaavia 
väittämiä, asian nosti tärkeimpien kehittämiskohteiden joukkoon kymmenen si-
vistysjohtajaa (6,5 %).  

Oppimisen tulee perustua kokonaisuuksiin, ei sirpalemaiseen oppiai-
nekeskeisyyteen. (SJ 50) 

Nykyisen oppiainejaon toimivuus sai väittämissä matalan arvion ja vastauksissa 
oli hajontaa (ka 3,3; Md 4; kh 1,086). Eroja havaittiin tarkasteltaessa tuloksia vas-
taajan työskentelypaikkakunnan koon mukaan (Kruskall-Wallis p < 0,05). Kuten 
seuraavasta taulukosta voidaan havaita, mitä suuremmalla paikkakunnalla sivis-
tysjohtaja työskenteli, sitä kriittisemmin hän suhtautui nykyiseen oppiainejakoon.  

Taulukko 13. Väittämän ”Nykyinen oppiainejako on toimiva” vastausten jakautuminen sivistysjohtajan 
työskentelypaikkakunnan koon mukaan.  

Väittämä: Nykyinen oppiainejako on toimiva 
Työskentelypaik-
kakunnan koko alle 3 000 3 000- 

10 000 
10 000- 
40 000 

40 000- 
100 000 yli 100 000 Yht. 

N 32 60 36 19 7 154 

ka 3,5 3,5 3,3 2,9 2,3 3,3 

Oppiainejaon nosti väittämien joukosta eniten kehittämistä tarvitsevien teemojen 
joukkoon 30 sivistysjohtajaa (19,5 %). Perusteluissa nykyisen oppiainejaon ei kat-
sottu tukevan uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita eikä 
vastaavan toimintaympäristön tarpeita. Oppiaineita nähtiin olevan liikaa, mikä 
tuottaa oppimiseen pirstaleisuutta ja estää perusopetuksen uudistamista ja kehittä-
mistä. Oppiainejakoa ja sen sisältöjä tulisi modernisoida siirtymällä enemmän 
kohti kokonaisvaltaista oppimista.  

Myös tuntijaon muutostarpeet nousivat esiin. Nykyisen tuntijaon toimivuus sai 
varsin alhaisen keskiarvon ja vastauksissa oli hajontaa (ka 3,3; Md 4; kh 1,038). 
Eroja havaittiin verrattaessa vastaajaryhmiä paikkakunnan koon mukaan (Krus-
kal-Wallis p < 0,05). Pienissä kunnissa oltiin tyytyväisimpiä tuntijakoon ja tyyty-
mättömyys kasvoi sitä mukaa mitä isommassa kunnassa vastaaja työskenteli, ku-
ten alla olevasta taulukosta havaitaan. Ero oli merkitsevä alle 3 000 asukkaan ja 
yli 100 000 asukkaan kuntien sivistysjohtajien vastausten välillä (p < 0,05).  

Taulukko 14. Väittämän ”Nykyinen tuntijako on toimiva” vastausten jakautuminen sivistysjohtajan 
työskentelypaikkakunnan koon mukaan.  

Väittämä: Nykyinen tuntijako on toimiva 
Työskentelypaikka-
kunnan koko alle 3 000 3 000- 

10 000 
10 000- 
40 000 

40 000- 
100 000 yli 100 000 Yht. 

N 32 60 35 19 7 153 

ka 3,7 3,4 3,3 3,1 2,4 3,3 
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Tuntijaon nosti väittämien joukosta keskeiseksi kehittämiskohteeksi 27 sivistys-
johtajaa (17,5 %).  Perustelujen mukaan tuntijaon tulisi vastata nykyaikaa, sisältää 
enemmän kokonaisuuksia yksittäisten oppiaineiden sijaan sekä kyetä huomioi-
maan alueellisia tarpeita.  

Osa vastaajista mainitsi oppiaine- ja tuntijaon olevan kiinteässä yhteydessä toi-
siinsa, joten molempia tulisi kehittää samanaikaisesti vastaamaan paremmin uu-
den opetussuunnitelman sekä tulevaisuuden tarpeita. Oppiaine- ja tuntijako tulisi 
uudistaa tukemaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja oppilaiden mielen-
kiinnon kohteista kumpuavien projektien toteuttamista.  

Sivistysjohtajat suhtautuivat varsin positiivisesti koulupäivän rakenteen, eli 
oppi- ja välituntien kehittämiseen kohti kokonaiskoulupäivää asiaa väittämällä 
kysyttäessä (ka 4,1; Md 4; kh 1,089). Väittämien joukosta teeman nosti tärkeim-
pien kehittämiskohteiden joukkoon 19 sivistysjohtajaa (12,3 %). Koulupäivän ra-
kennetta voitaisiin vastaajien mukaan muuttaa nivomalla harrastustoiminta osaksi 
koulupäivää, mikä auttaisi esimerkiksi alakoululaisten lyhyisiin koulupäiviin. 
Toisaalta teema herätti myös huolestumista lasten jaksamisesta tavoitteellisen har-
rastustoiminnan parissa iltaisin, mikäli koulupäivän pituutta kasvatettaisiin.  

Mielestäni nyt olisi syytä pikaisesti valmistella koulupäivärakenteen 
muutosta siten, että lapset voisivat olla koulussa oppimassa ja harrasta-
massa kello 9.00–15.00 välisen ajan. (SJ 151) 

Koulupäivän rakenteen lisäksi muitakin perusopetuksen rakenteellisia kehittämis-
tarpeita tuotiin esiin. Vaikka perusopetus on jo virallisesti yhtenäistä, silti mo-
nessa kunnassa tarvitaan lisää työtä ala- ja yläluokkien välisen yhtenäisyyden luo-
miseksi. Koulutuksen jatkumoiden edelleen kehittämiseksi varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen välisen raja-aidan poistaminen voitaisiin toteuttaa esimerkiksi al-
kuopetusta yhtenäistämällä tai luokattomuutta lisäämällä. Valinnaisuutta voitai-
siin lisätä, jotta oppilaiden omat mielenkiinnon kohteet saataisiin paremmin käyt-
töön. Myös vuosiluokkiin sitomatonta opetusta voitaisiin käyttää enemmän. 

4.4.1.5 Opetussuunnitelma 
Teema sisältää sekä valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet että paikalliset 
opetussuunnitelmat, ja se mainittiin yhtenä perusopetuksen vahvuuksista 20 sivis-
tysjohtajan (13 %) avokysymysvastauksessa. Opetussuunnitelman perusteiden 
valtakunnallisuus, säännöllinen uudistaminen, rakenne ja sisältö sekä Opetushal-
lituksen antama ohjaus kunnille nähtiin merkityksellisinä. Perusteiden hyvinä 
puolina mainittiin, että ne ovat kaikille yhteiset, toimivat, selkeät, sisällöllisesti 
laajat ja antavat erilaisia mahdollisuuksia perusopetuksen toteuttamiseen. Valta-
kunnallisten perusteiden pohjalta laaditut paikalliset opetussuunnitelmat täyden-
tävät kokonaisuutta. Tulkinta tyytyväisyydestä opetussuunnitelmaan asiakirjana 
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sai vahvistusta asiaa tiedustelleesta väittämästä suuren osan sivistysjohtajista ha-
lutessa säilyttää valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet (ka 4,5; Md 5; kh 
0,660).  

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto syksyllä 2016 oli kyselyyn vastaa-
misaikana ajankohtainen, ja opetussuunnitelman käytännön toteuttaminen nousi 
esiin myös kehittämiskohteena 23 sivistysjohtajan (14,9 %) avokysymysvastauk-
sessa. Opetussuunnitelmauudistuksen kuvattiin tuovan mukanaan uuden pedago-
giikan ja oppimiskäsityksen, sekä lisäävän luovuutta, toiminnallisuutta, digitali-
saatiota, innovatiivisuutta ja kansainvälisyyttä. Uuden opetussuunnitelman toi-
meenpano mietitytti ja sivistysjohtajien vastaukset sisälsivät huolia: ovatko kou-
lutilat sopivia, mistä löydetään aikaa yhteissuunnittelulle, estääkö opettajien pe-
dagoginen vapaus uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin muo-
dostumista tai säilyykö koulutuksen tasa-arvo, jos paikallisen opetussuunnitelma-
työn jälkeen kuntien opetussuunnitelmat eroavat toisistaan esimerkiksi tuntijaoil-
taan. Lisäksi sekä opettajankoulutuksen että opettajien täydennyskoulutuksen tu-
lisi kehittyä uusien opetussuunnitelmien mukaisesti.  

Uuden opetussuunnitelman keskeiset ajatukset ovat erittäin hyviä, mutta 
OPS:n käyttöönotto voi olla haasteellista, koska opettajilla on perinteisesti 
ollut suuri vapaus valita toimintatapansa itsenäisesti. (SJ 118) 

Eri ikäiset vastaajat näkivät uuden opetussuunnitelman toteuttamisen eri tavoin 
(χ2 (3) = 9,904; p < 0,05). Kehittämiskohteena vahvimmin se nousi esiin nuorim-
pien 30-39 vuotiaiden vastauksissa (40 %), yli 60-vuotiaat eivät maininneet asiaa 
lainkaan, kuten alla olevasta taulukosta havaitaan. 

Taulukko 15. Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen perusopetuksen kehittämiskohteena -vas-
tausten jakautuminen sivistysjohtajan iän mukaan.  

Kehittämiskohde avovastauksissa: Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen 
Sivistysjohtajan ikä 30-39 vuotta 40-49 vuotta 50-59 vuotta yli 60 vuotta Yht. 
N 5 40 80 29 154 
% mainitsi kehittämis-
kohteeksi 40,0 15,0 18,8 0,0 14,9 

Opetussuunnitelmaan sisältyvä oppilaan oppimisen arviointi ei noussut esiin si-
vistysjohtajien avokysymysvastauksista, mutta väittämien kautta siihen yhdistyi 
kehittämistarpeita. Arvioinnin toimivuutta nykyisellään pidettiin haasteellisena 
(ka 3,1; Md 3; kh 0,982), ja kun sivistysjohtajia pyydettiin mainitsemaan mitkä 
väittämien sisältämistä asioista kaipaavat eniten uudistusta, arvioinnin valitsi 57 
sivistysjohtajaa (37,0 %) kehittämiskohteeksi. Perusteluissa mainittiin uuden ope-
tussuunnitelman tuovan muutoksen oppimisen arviointiin, jolla taas on toimintaa 
ohjaava vaikutus. Sivistysjohtajien mukaan arvioinnin tulisi olla jatkuvaa, kan-
nustavaa, oppimista tukevaa ja monipuolista, ei pelkästään kokeisiin perustuvaa. 
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Muutokset arvioinnissa vaativat toimintatapojen muutosta opettajilta sekä koulu-
tusta. Yhtenäisyyden ja tasalaatuisuuden lisäämiseksi osa vastaajista toivoikin 
enemmän ohjeita arvioinnin toteuttamiseen.  

Oppilasarviointia tulee uuden OPS:n mukaisesti uudistaa oppimista tuke-
vaksi ja kannustavaksi. (SJ 75)  

… arviointi ei edelleenkään ole oikeudenmukaista ja tasapuolista op-
pilaita kohtaan… (SJ 116) 

4.4.1.6 Oppimisen tuki 
Oppilaiden tukemisen ja yksilöllisen huomioimisen nosti perusopetuksen vahvuu-
tena avovastauksissaan esiin 34 (22,1 %) sivistysjohtajaa. Hyvinä puolina mainit-
tiin oppilaiden tuen monipuolisuus, kolmiportainen tuki, oppilashuolto, erityis-
opetus, erityinen tuki ja ohjaus.  

Oppilashuolto ja opiskelun huolto uudistuneena on hyvä ja arvokas asia. 
(SJ 15)  

[Perusopetus] mahdollistaa yksilöllisyyden sekä tukea tarvitseville että 
lahjakkaille, joustava opinpolku, joka tukee erilaista oppijuutta. (SJ 115) 

Oppilaiden tuen kysymykset näkyivät perusopetuksen vahvuutena, mutta myös 
kehittämiskohteena, sillä oppilaiden erilaisiin tuen tarpeisiin vastaamisen nosti ke-
hittämiskohteeksi 34 sivistysjohtajaa (22,1 %) avoimeen kysymykseen vastates-
saan. Sivistysjohtajat kantoivat huota syrjäytymisen ehkäisemisestä sekä oppilai-
den henkisestä hyvinvoinnista huolehtimisesta. He olivat havainneet työssään 
tuen tarpeen kasvaneen. Kunnissa mietittiin kyselyyn vastaamisajankohtana in-
tegrointia ja inklusiivisemman koulun kehittämistä, eriyttämistä, haastavien oppi-
laiden opetuksen järjestämistä, tuen järjestämisen erilaisia vaihtoehtoja sekä tu-
keen liittyviä resurssikysymyksiä. Haasteina ja kehittämiskohteina mainintoja sai-
vat erityisopetuksen ja erityisen tuen sekä oppilashuollon kehittäminen, varhainen 
puuttuminen, perheiden tukeminen, osaavan henkilöstön löytyminen ja joustavan 
perusopetuksen edelleen kehittäminen. Tarvittavat uudistukset vaativat myös op-
pimisen tukeen liittyvää opettajien osaamisen kehittämistä. 

Oppilashuollon ja oppimisen tuen kokonaisuus näyttäytyy opettajille 
edelleen vaikeaselkoisena, ja lainsäädäntöuudistukset ovat lähinnä aiheut-
taneet hämmennystä ja pelkoa, asioihin ei puututa kuin ei enää osata. (SJ 
102)  

En ole varma tehostetun ja erityisen tuen toimivuudesta: taso vaihtelee 
milloin siirretään tehostettuun ja milloin erityiseen - pitäisi saada jokin 
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standardi (välillä myös tehtaillaan erityisiä, koska siitä saa tva-lisää 29). 
(SJ 107)   

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteuttaminen koetaan henkilöstössä 
yllättävän vaikeaksi. Edelleen sekoitetaan kolmiportaisen tuen ja oppilas-
huoltopalvelut keskenään. Avustamispalvelujen päätöksenteko on oikeu-
dellistunut, yhä useampi esitys tulee huoltajilta, lakimiesten valmistele-
mina. Oppilaan tarpeiden mukainen päätöksenteko haastavaa. (SJ 123) 

Erityisopetus: kolmiportainen tuki??? byrokratian kukkanen. (SJ 140) 

Aihepiiriin liittyvät väittämät tukea tarvitsevat oppilaat saavat riittävästi tukea (ka 
3,9; Md 4; kh 0,835), oppimisen kolmiportaisen tuen malli on toimiva (ka 3,9; Md 
4; kh 0,924) ja oppilashuolto on toimiva (ka 3,8; Md 4; kh 0,819), saivat myön-
teiset arviot. Teemoihin liittyi kuitenkin myös muutostarpeita. Kun sivistysjohta-
jilta kysyttiin, mitkä väittämien teemoista kaipaisivat eniten uudistusta, oppilas-
huollon kehittämisen nosti esiin 24 sivistysjohtajaa (15,6 %), tukea tarvitsevien 
oppilaiden tilanteen huomioimisen 23 sivistysjohtajaa (14,9 %) ja kolmiportaisen 
tuen mallin uudistamisen 22 sivistysjohtajaa (14,3 %). Perusteluissa nostettiin 
esiin oppilashuoltolain soveltamisen ja oppilashuoltohenkilöstön saatavuuden on-
gelmat, tukea tarvitsevien määrän lisääntyminen, tarve huomioida erilaisuutta pa-
remmin esimerkiksi opetusta henkilökohtaistamalla ja eriyttämällä, kolmiportai-
sen tuen raskaus ja byrokraattisuus sekä tuen järjestämiseen tarvittavien resurssien 
puute.  

Tuki on "pykälä" ja "lomaketukea". Etäällä käytännön työstä ja tarpeista. 
(SJ 55)  

Tukea tarvitsevien oppilaiden jatkuva määrällinen kasvu kuvaa sitä, 
että perusopetuksen tasa-arvoisuus on vaarantumassa. Tukea tarvitsevat 
oppilaat tulisi siten huomioida oppisisällöissä niin, että tukitoimenpiteitä 
tarvittaisiin nykyistä vähemmän. (SJ 100)  

Kolmiportaisen tuen malli liian raskas. Opettajat eivät lomakkeiden 
täyttämisen tuoman lisätyön pelossa käytä tehostettua tukea kovinkaan 
paljoa. Erityinen tuki kyllä on ok, kuten aiemminkin. (SJ 111)  

Kolmiportainen tuki, liian byrokraattinen, käsitteet vieläkin epäselviä 
monille, huoltajien vaikea pysyä "kärryillä". (SJ 140) 

Tukea tarvitsevien oppilaiden ohella lahjakkaiden lasten ja nuorten tilanne herätti 
huolta. Lahjakkaiden oppilaiden opetus esitettiin kehittämiskohteena 12 sivistys-
johtajan (7,8 %) avokysymysvastauksessa. Eri tavalla lahjakkaat ja hyvin menes-
tyvät oppilaat pitäisi sekä huomata, että huomioida opetuksessa nykyistä parem-
min. Vastausten mukaan tällä hetkellä resursseja käytetään heikoimpien oppilai-
den tukemiseen, mutta perusopetuksessa tulisi huolehtia myös oppilaista, joilla on 

 
29 Virka- ja työehtosopimuksen mukainen tehtävän vaativuuden arviointi (TVA)  
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erilaisia kykyjä. Riittävät resurssit ja laadukas opetus tulisi turvata myös koulussa 
hyvin menestyville. Lahjakkaat oppilaat pääsevät vastausten mukaan peruskou-
lussa kenties liian helpolla. Heille tulisi tarjota tasoisiaan haasteita, jottei into kou-
lunkäyntiin katoa. Opetuksen tehokkaampi eriyttäminen ryhmien sisällä ehkäisisi 
turhautumista ja takaisi lahjakkaiden oppilaiden kehittymisen omien edellytys-
tensä mukaisesti.  

Sivistysjohtajien suhtautuminen lahjakkaiden oppilaiden opettamiseen vaihteli 
eri ikäryhmissä (χ2 (3) = 6,976; p < 0,05).  Nuorimmat sivistysjohtajat näkivät 
nykytilanteen muita ikäryhmiä haasteellisempana. 

Taulukko 16. Lahjakkaiden opetus perusopetuksen kehittämiskohteena -vastausten jakautuminen si-
vistysjohtajan iän mukaan.  

Kehittämiskohde avovastauksissa: Lahjakkaiden opetus 

Sivistysjohtajan ikä 30-39 vuotta 40-49 vuotta 50-59 vuotta yli 60 vuotta Yht.  

N 5 40 80 29 154 

% mainitsi kehittämis-
kohteeksi 40,0 2,5 7,5 10,3 7,7 

Lahjakkaiden oppilaiden riittävää huomioimista kysyttiin myös väittämällä, ja 
vastaukset vahvistivat avokysymyksen kautta tullutta viestiä lahjakkaiden oppi-
laiden opetuksen kehittämisen tärkeydestä (ka 2,6; Md 2; kh 0,980). Sivistysjoh-
tajista 71 (46,1 %) nosti asian väittämien joukosta tärkeimpien kehittämiskohtei-
den joukkoon. He mainitsivat perusteluissaan, ettei lahjakkaita oppilaita oteta tällä 
hetkellä huomioon tarpeeksi. Perusopetuksessa keskitytään tukea tarvitseviin op-
pilaisiin, mutta myös lahjakkaille tulisi tarjota enemmän haasteita sekä eriyttää ja 
henkilökohtaistaa opetusta enemmän. Joustot opetuksen järjestämisessä palvelisi-
vat lahjakkaita oppilaita. Ongelmakohtina nähtiin resurssin ja osaamisen puute, 
sekä lahjakkuuden huomioimisen haasteellisuus käytännön opetustyössä.  

Lahjakkaimpien huomiointi, pääsevät nyt kenties liian helpolla. (SJ 2)  
Laitamme hirveästi rahaa heikoimpiin oppilaisiin, kun taas lahjakkai-

den huomiointi usein jää. Eikä siitä saisi edes puhua. (SJ 31) 
Yhteiskunta tarvitsee lahjakkaiden lasten ja nuorten osaamista tulevai-

suudessa. Tukea tarvitsevat saavat riittävästi huomiota. Suomella ei ole 
varaa syrjäytyneiden armeijaan. (SJ 38)  

Suomalainen koulujärjestelmä ei huomioi lahjakkuuksia. Lahjakkuutta 
tukevat lapsensa lahjakkuuden tunnistavat vanhemmat. (SJ 76) 

 Lahjakkaat oppilaat tulisi ehdottomasti erikseen huomioida! Ei näin 
pienellä kansalla ole varaa jättää ne huomioimatta! Edelleenkin on Suo-
men osalta "Puut ja päät"-periaate voimassa. (SJ 112)  
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4.4.1.7 Tulevaisuuteen varautuminen 
Tulevaisuuteen varautuminen, suunnitelmallisuus ja yhteiskunnalliset näkökul-
mat nosti kehittämiskohteena esiin 27 sivistysjohtajaa (17,5 %) avokysymykseen 
vastatessaan. Vastaukset olivat varsin eli tavoin sanoitettuja, mutta kehittämistar-
peina esiin nousivat koulutuksen kyky vastata paremmin tulevaisuuden yhteiskun-
nan tarpeisiin ja haasteisiin, opetuksen kehittäminen maailman muuttuessa, tule-
vaisuudessa tarvittavien tietojen ja taitojen tarjoaminen oppilaille, tulevaisuuden 
ennakointi sekä yhteisen vision luominen.  

Loputtomasta suunnitelmien, selvitysten ja pilkottujen valtionavustusten 
suosta tulee keskittää voimavarat siihen, että oppijat, opettajat, koulut ja 
kuntien koulutoimet voivat ja saavat onnistua työssään. (SJ 55)  

Opetuksen järjestämisessä tulisi pystyä ottamaan huomioon koulua 
ympäröivän maailman isot muutokset ja vahvistamaan koulun tehtävää 
kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. (SJ 110) 

Teemaa sivuttiin väittämien kautta, jonka tulosten mukaan opettajilta toivottiin 
enemmän uudistumis- ja kehittämishalua (ka 3,3; Md 3; kh 0,887). Opettajien uu-
distumis- ja kehittämishalun kohentamisen nosti lisäksi esiin 15 sivistysjohtajaa 
(9,7 %) väittämien joukosta tärkeimpiä kehittämiskohteita valittaessa. Peruste-
luissa mainittiin muutosten vastustaminen, kiinnostuksen puute ja asenteiden 
muuttamisen vaikeus. Lisäksi nähtiin ettei työaika mahdollista kehittämistä, tai 
siitä pitäisi maksaa erikseen.  

4.4.1.8 Kokoava tarkastelu  
Edellä rakenteellisen näkökulman kautta kuvatut sivistysjohtajien näkemykset pe-
rusopetuksesta jakautuvat eri tasoille. Osa niistä vaatii valtakunnallisia toimia ja 
osa voidaan ratkaista paikallisesti kunnissa.  

Valtakunnallisella tasolla huomiota tulisi kiinnittää perusopetuksen maksut-
tomuuteen sekä lähikouluperiaatteeseen ja opetuksen saavutettavuuteen. Oikeus 
maksuttomaan perusopetukseen (L 731/1999) ja lähikouluperiaate (L 628/1998) 
ovat molemmat lainsäädännössä linjattuja perusperiaatteita, joten niiden säilyttä-
minen tarkoittaa valtakunnallisen tahtotilan säilymistä.  

Opetussuunnitelman perusteet ovat yksi perusopetuksen tärkeimmistä nor-
miohjauksen muodoista (OKM 2008; OPH 2014; VTV 2009), ja tutkimusaineis-
ton keräysajankohtana oli parhaillaan käynnissä opetussuunnitelmien uudistami-
nen. Sivistysjohtajat olivat varsin tyytyväisiä itse järjestelmään, mutta oppilaan 
oppimisen arvioinnin tarkempi ohjaus, oppilaiden tukemisen käytänteet sekä lah-
jakkaiden oppilaiden huomioiminen opetuksessa nousivat esiin opetussuunnitel-
man tarkennuksia vaativina teemoina.  
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Rakenteellisesta näkökulmasta katsottuna tärkeänä esiin nousivat perusopetuk-
sen resurssit. Perusopetuksen kannalta keskeinen valtakunnallinen talouden oh-
jauskeino on valtionosuusjärjestelmä (OKM 2008; Pekkola ym. 2016a; Nyholm 
ym. 2016a), joka muodostuu kuntien peruspalvelujen valtionosuusrahoituksesta 
(L 1704/2009; A 1446/2014) sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (L 
1705/2009; A 1766/2009). Lisäksi kunnat voivat hakea erilaisia harkinnanvaraisia 
valtionavustuksia (L 688/2001), joita käytetään ohjauksen välineenä toteuttamaan 
esimerkiksi hallitusohjelmassa tai valtion talousarviossa määriteltyjä strategisia 
painopisteitä tai kehittämishankkeita (OKM 2016; VTV 2009). Sivistysjohtajat 
esittivät huolensa perusopetukseen osoitettujen resurssien riittävyydestä, samoin 
kuin resurssien jakoon liittyvien järjestelmien toimivuudesta. Etenkin nykyisin 
käytössä olevaan ja raskaaksi koettuun valtionavustusjärjestelmään sivistysjohta-
jien vastausten perusteella olisi tarpeen tehdä muutoksia.  

Valtioneuvoston asetuksen (A 422/2012) määrittelemä perusopetuksen tunti-
jako oppiaineineen on selkeä rakenteellinen päätös, joka ohjaa koulun arjen aika-
taulutusta ja ajankäyttöä (Louis ym. 1999). Oppiainejakoisuuden suhde laajem-
pien kokonaisuuksien opettamiseen sekä koulupäivän rakenteen tarkastelu nousi-
vat kehittämistarpeina esille sivistysjohtajien vastauksissa. Lisäksi tulevaisuuteen 
varautumisen ja suunnitelmallisuuden merkitys näkyy valtakunnallisella tasolla 
osana ohjausjärjestelmää kuvattuina normi-, talous- ja informaatio-ohjauksen 
asiakirjojen, strategioiden ja toimenpideohjelmien huolellisena laatimisena, sekä 
niihin kirjattujen asioiden käytäntöön viemisenä.  

Kunnan tasolta tuloksia tarkasteltaessa huomataan, että osa asioista on yhtei-
siä valtakunnallisen tason kanssa ja osa taas on ratkaistavissa kunnan omin toi-
menpitein. Lähikouluperiaate ja sen myötä opetuksen saavutettavuus on lainsää-
dännössä (L 628/1998) linjattu asia, mutta kunnat vastaavat periaatteen käytännön 
toteutuksesta. Tällöin on tärkeää, että asiaan kiinnitetään paikallisessa päätöksen-
teossa huomiota esimerkiksi kouluverkkopäätöksiä tehtäessä.  

Paikallinen opetussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään (L 628/1998) paikal-
lisen päätöksenteon mukaisesti, mikä useassa kunnassa tarkoittaa hyväksyntää 
lautakunnassa. Kunnilla on paljon vapauksia valita, miten he opetussuunnitel-
maan kirjatut velvoitteet toteuttavat, joten paikalliseen opetussuunnitelmaan kir-
jatuilla asioilla on suuri merkitys perusopetuksen järjestämiseen kunnassa. Tästä 
syystä paikallisen opetussuunnitelman laatiminen onkin hyvä tehdä huolella.  

Valtakunnallisen valtionosuusjärjestelmän kautta tulevaa rahoitusta ei ole kor-
vamerkitty, mikä korostaa kuntien itsenäistä päätöksentekoa resurssien jakami-
sessa (OPH 2018). Kunnat ovat taloudellisesti itsenäisiä (Etelälahti 2008) ja kun-
tien verotusoikeus (L 731/1999) on oleellinen osa kuntien itsehallintoa, joten osa 
perusopetuksen järjestämiseen käytettävistä varoista kerätään kunnan oman vero-
tuksen kautta (Hardy & Salo 2018). Tästä syystä perusopetuksen resursointi ei ole 
yksinomaan valtakunnallinen kysymys, vaan riittävään perusopetuksen resursoin-
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tiin tulee kiinnittää huomiota myös paikallisessa päätöksenteossa. Kuntien poliit-
tisesti valitut päättäjät määrittelevät kuinka paljon resursseja osoitetaan kuhunkin 
kunnan vastuulla olevan palvelun järjestämiseen (Hammerness ym. 2017) ja pe-
rusopetuksen rahoitus toimintamäärärahoineen ja investointeineen määritellään 
osana kunnan taloussuunnittelua (L 410/2015). Koulut toimivat näiden niiden 
käyttöön annettujen resurssien ja tehtyjen linjausten mukaisesti (Stenvall & Vir-
tanen 2017).  

Resursseihin kuuluvat kiinteistöt ja oppimisympäristöt sekä niiden kunto. 
Kunnan investointisuunnittelussa tulisi huomioida mahdolliset koulutilojen uudis-
tamis- ja korjaustarpeet sekä oppimisympäristöjen kehittämistarpeet. Myös tek-
nologiset ja digitaaliset oppimisympäristöt vaativat erityishuomiota vastausten pe-
rusteella. Toimenpiteitä tarvitaan siis sekä poliittiselta taholta rahoituksen osoit-
tamiseksi että pedagogisia oppimisympäristöjen käyttöön liittyviä ratkaisuja kou-
lun tasolla.   

Samalla tavalla kuin valtakunnallisestikin, myös kunnan tasolla tulisi varautua 
tulevaisuuteen ja toimia suunnitelmallisesti. Vaikka kunnat noudattavat valtakun-
nallisesti säädettyjä perusperiaatteita, kuten lainsäädäntöä ja opetussuunnitelman 
perusteita (OKM 2008; OPH 2014; VTV 2009), kuntien strategiset valinnat pal-
veluiden järjestämisestä, organisoinnista ja päätöksenteosta pohjautuvat pitkälti 
paikallisiin tarpeisiin (Airaksinen ym. 2016).  

Seuraavassa kuvassa rakenteisiin liittyvät teemat on jaettu näille kahdelle ta-
solle.  

Rakenteisiin liittyvä  

Valtakunnallisen tason ohjaus ja päätöksenteko 

Perusopetuksen maksuttomuus. 

Lähikouluperiaate ja perusopetuksen saavutettavuus. 

Opetussuunnitelman perusteet, oppilaan oppimisen arviointi, oppilaiden tukeminen ja lahjakkai-
den oppilaiden opetus. 

Riittävä rahoitus ja resursointi. Valtionosuusjärjestelmän ja hankerahoitusjärjestelmän toimivuus. 

Oppiainejaot ja koulupäivän rakenne.  

Tulevaisuuteen varautuminen ja suunnitelmallisuus.  

Kunnan tason ohjaus ja päätöksenteko 
Lähikouluperiaateeseen ja perusopetuksen saavutettavuuteen liittyvät päätökset paikallisessa 
päätöksenteossa. 

Paikallinen opetussuunnitelma.  

Riittävä perusopetuksen rahoitus ja resursointi paikallisessa päätöksenteossa.  

Koulukiinteistöjen kunto ja oppimisympäristöjen kehittäminen. 

Tulevaisuuteen varautuminen ja suunnitelmallisuus paikallisessa päätöksenteossa. 

Kuva 18. Sivistysjohtajien vastauksista muodostuneiden rakenteelliseen näkökulmaan kuuluvien tee-
mojen jakautuminen valtakunnalliselle ja kunnan tasoille. 
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4.4.2 Henkilöstönäkökulma 
Henkilöstönäkökulman kautta tarkastelun keskiöön nousevat opettajat ja opetta-
juus. Teemoiksi sivistysjohtajien vastausten perusteella muodostuivat kelpoisuus-
vaatimukset, työaika, opettajankoulutus, jatkuva osaamisen kehittäminen sekä pe-
dagogiikka ja toimintakulttuuri. 

Osa teemoista kuten työaika tai koulutuskysymykset olisi voitu liittää osaksi 
rakenteellista näkökulmaa. Ne kuitenkin nousivat esiin nimenomaan opettajuuden 
yhteydessä kehittämistä ja uudistumista mahdollistavina tai estävinä tekijöinä, 
jonka vuoksi niitä tässä tutkimuksessa tarkastellaan opettajuuden kautta osana 
henkilöstönäkökulmaa. Seuraavassa kuvataan tarkemmin henkilöstöön liittyviä 
teema-alueita sivistysjohtajien kyselyyn antamien vastausten kautta.  

4.4.2.1 Opettajat  
Opettajiin ja opettajuuteen liittyvät asiat nousivat perusopetuksen vahvuutena 
esiin 78 sivistysjohtajan (50,6 %) vastauksessa avoimeen kysymykseen. Opetta-
jien korkea ammattitaito sekä opettajankoulutus kietoutuivat vastauksissa yhteen, 
ja muodostivat toisiinsa kytköksissä olevan parin. Sivistysjohtajat pitivät opettajia 
hyvinä, pätevinä ja ammattitaitoisina. Vastauksissaan he korostivat laadukasta 
maisteritasoista opettajankoulutusta ja sen tuloksena syntyvän opettajien korkean 
koulutustason merkitystä. Opettajien kelpoisuusvaatimukset ovat heidän mieles-
tään tarpeellisia ja ne tulisi säilyttää nykyisellään myös tulevaisuudessa. Myös 
rehtoreiden osaamista ja korkeaa koulutusta pidettiin arvossa.   

Opettajien koulutus ja osaaminen [on vahvuus]. Rehtorit pääosin opetta-
jakoulutuksen saaneita, kuten myös opetushallinnon virkamiehet. (SJ 
123) 

Väittämien tulokset tukivat avokysymysvastauksista välittynyttä viestiä maisteri-
tasoisen opettajankoulutuksen merkityksestä ja säilyttämisestä. Suuri osa sivistys-
johtajista näki, että opettajan työhön tulisi tulevaisuudessakin vaatia maisterin tut-
kinto (ka 4,8; Md 5; kh 0,581). Vastaajaryhmien välillä havaittiin eroja vastaajien 
iän suhteen (Kruskal-Wallis p < 0,05). Nuorimmat sivistysjohtajat näkivät mais-
teritasoisen tutkinnon opettajan tutkintovaatimukseksi myös tulevaisuudessa (ka 
5,0), mutta iän kertyessä mielipide asiassa lieveni hieman.   

Taulukko 17. Väittämän ”Opettajan työhön tulee jatkossakin vaatia maisterintutkinto” vastausten ja-
kautuminen sivistysjohtajan iän mukaan.  

Väittämä: Opettajan työhön tulee jatkossakin vaatia maisterintutkinto 
Sivistysjohtajan ikä 30-39 vuotta 40-49 vuotta 50-59 vuotta yli 60 vuotta Yht. 
N 5 40 80 29 154 
ka 5,0 4,9 4,8 4,5 4,8 
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Sivistysjohtajat eivät avokysymysvastauksissaan maininneet opettajien yhteis-
kunnallista arvostusta, mutta asiaa kartoittava kysymys oli väittämien joukossa. 
Vastausten mukaan opettajat ovat sivistysjohtajien kokemuksen mukaisesti yh-
teiskunnallisesti arvostettu ammattikunta (ka 3,8; Md 4; kh 0,778).  

Suomalaiselle perusopetukselle ominaispiirteinen opettajien pedagoginen va-
paus ja autonomia nousi vahvuutena esiin 12 sivistysjohtajan (7,8 %) vastauksessa 
avokysymykseen. Teema näkyy sivistysjohtajien mielestä esimerkiksi opettajien 
vapautena valita käyttämänsä työmenetelmät ja -tavat. Vastaajan työskentelypaik-
kakunnan koon kautta havaittiin eroja pienten, alle 3000 asukkaan kuntien sivis-
tysjohtajien mainitessa opettajien pedagogisen vapauden ja autonomian vahvuu-
tena suurempia kuntia useammin (χ2 (4) = 10,334; p < 0,05).   

Taulukko 18. Pedagoginen vapaus ja autonomia perusopetuksen vahvuutena -vastausten jakautumi-
nen sivistysjohtajan työskentelypaikkakunnan koon mukaan.  

Vahvuus avovastauksissa: Pedagoginen vapaus ja autonomia 
Työskentelypaik-
kakunnan koko alle 3 000 3 000- 

10 000 
10 000- 
40 000 

40 000-
100 000 yli 100 000 Yht. 

N 32 60 36 19 7 154 
% mainitsi vah-
vuudeksi 21,9 1,7 8,3 5,3 0,0 7,8 

Opettajien pedagoginen vapaus ja autonomia vahvuutena sai tukea myös sen säi-
lyttämistä kartoittaneen väittämän kautta (ka 4,0; Md 4; kh 0,884). Työskentely-
paikkakunnan koon vaikutus näkyi väittämän vastausten keskiarvoissa, vaikka tu-
los ei ollutkaan tilastollisesti merkitsevä. Alle 3 000 asukkaan kuntien sivistysjoh-
tajien vastausten keskiarvo pedagogisen vapauden ja autonomian säilyttämiseen 
oli 4,2 ja pieneni sitä mukaa kun kunnan koko kasvoi. Yli 100 000 asukkaan kun-
tien sivistysjohtajien vastausten keskiarvo oli 3,6.   

Taulukko 19. Väittämän ”Opettajien pedagoginen vapaus ja autonomia tulee säilyttää”  vastausten ja-
kautuminen sivistysjohtajan työskentelypaikkakunnan koon mukaan.  

Väittämä: Opettajien pedagoginen vapaus ja autonomia tulee säilyttää 
Työskentelypaikka-
kunnan koko alle 3 000 3 000- 

10 000 
10 000- 
40 000 

40 000- 
100 000 yli 100 000 Yht. 

N 32 60 36 18 7 153 
ka 4,2 4,0 3,9 3,8 3,6 4,0 

Sivistysjohtajilta tiedusteltiin myös opettajien suhtautumista oppilaisiin. Opettajat 
suhtautuvat oppilaisiin positiivisesti ja kunnioittavasti -väittämän keskiarvo oli 
3,7 (Md 4; kh 0,700) ja eroa havaittiin eri ikäisten vastaajien välillä (Kruskal-
Wallis p < 0,05) alla olevan taulukon mukaisesti nuorimpien vastaajien ollessa 
asian suhteen kriittisimpiä. Merkitsevä ero havaittiin 50-59 vuotiaiden (ka 3,9) ja 
40-49 vuotiaiden (ka 3,5) vastausten välillä (p < 0,01).  
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Taulukko 20. Väittämän ”Opettajat suhtautuvat oppilaisiin myönteisesti ja kunnioittavasti” vastausten 
jakautuminen sivistysjohtajan iän mukaan.  

Väittämä: Opettajat suhtautuvat oppilaisiin myönteisesti ja kunnioittavasti  
Sivistysjohtajan ikä 30-39 vuotta 40-49 vuotta 50-59 vuotta yli 60 vuotta Yht. 
N 5 40 80 29 154 
ka 3,4 3,5 3,9 3,7 3,7 

Eroa vastaajien välillä havaittiin myös sukupuolen kautta. Miehet (ka 3,9) olivat 
tyytyväisempiä opettajien suhtautumiseen oppilaisiin kuin naiset (ka 3,6) (t 
(141,455) = -2,710, p < 0,01).  

4.4.2.2 Opettajien työaika 
Opettajien nykyisen pääsääntöisesti opetusvelvollisuuksiin perustuvan työajan 
nosti kehittämiskohteeksi 24 sivistysjohtajaa (15,6 %) avoimen kysymyksen 
kautta. Opettajien virkaehtosopimusta, työaikaa ja palkkausta tulisi vastaajien 
mielestä tarkastella uudelleen. Opetusvelvollisuuksiin perustuvasta työajasta tu-
lisi luopua ja siirtyä opettajien kokonais- tai vuosityöaikaan sekä kokonaispalk-
kaukseen. Vastauksista kävi ilmi, että työaikaa tulisi kehittää palvelemaan parem-
min oppilaiden ja yhteiskunnan tarpeita, sekä vastaamaan pedagogiikan ja toimin-
takulttuurin muutoksia sekä opettajien nykyistä työnkuvaa. Opettajien työajan 
nähtiin vaikeuttavan kehittämistyötä, uuden opetussuunnitelman toteuttamista 
sekä esimerkiksi oppilaan tuen yhteissuunnittelua yhteisen ajan löytämisen haas-
teellisuuden vuoksi.  

Opettajien työaikaan saatava muutoksia, kokonaistyöaika mahdollistaisi 
monenlaisen kehittämis- ja yhteistyön nykyistä paremmin. (SJ 14)  

Kokonaistyöaikauudistuksella päästäisiin mahdollisesti eroon 
OVTES:n pykäläviidakosta. (SJ 19)   

Kokonaistyöaikaan siirtyminen on tehtävä. Elämme yhä 1800-luvun 
mukaan. (SJ 64)   

Opettajien palkkausjärjestelmän uusiminen, opetusvelvollisuuteen pe-
rustuva pois ja tilalle kokonaispalkka. (SJ 96)  

Opettajien palkkausjärjestelmä on aikansa elänyt. Pitäisi löytää jous-
tavampi tapa hyödyntää opettajien työpanosta lukuvuoden aikana. Voisi 
tuoda helpotusta myös niille pienten kuntien opettajille, joilla on vähän 
tunteja suhteessa opetusvelvollisuuteen. (SJ 138) 

Vuosityöaikaan siirtyminen sai tukea väittämien kautta (ka 4,6; Md 5; kh 0,892). 
Vastaajaryhmien välillä havaittiin eroja tarkasteltaessa vastauksia paikkakunnan 
koon mukaan (Kruskal-Wallis p < 0,01). Vahvimmin vuosityöaikaan siirtymisen 
kannalla olivat 10 000-40 000 asukkaan kuntien sivistysjohtajat (ka 4,9) ja vähiten 
pienissä alle 3000 asukkaan kunnissa työskentelevät sivistysjohtajat (ka 4,2). Näi-
den ryhmien vastausten välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,001).  
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Taulukko 21. Väittämän ”Opettajien työajassa tulee siirtyä vuosityöaikaan” vastausten jakautuminen 
sivistysjohtajan työskentelypaikkakunnan koon mukaan.  

Väittämä: Opettajien työajassa tulee siirtyä vuosityöaikaan  

Työskentelypaik-
kakunnan koko alle 3 000 3 000- 

10 000 
10 000- 
40 000 

40 000- 
100 000 yli 100 000 Yht. 

N 32 60 36 19 7 154 
ka 4,2 4,7 4,9 4,3 4,4 4,6 

Eniten uudistusta kaipaavia teemoja kysyttäessä työaikauudistuksen nosti väittä-
mien joukosta kehittämiskohteeksi 57 sivistysjohtajaa (37,0 %).  Perusteluissa 
mainittiin nykyisen järjestelmän olevan vanhanaikainen sekä hidastavan koulu-
tuksen kehittymistä. Käytössä olevaa virkaehtosopimusta (OVTES) kuvattiin mo-
nimutkaiseksi ja pirstaleiseksi. Erilaiset opettajien opetusvelvollisuudet tuovat 
mukanaan haasteita. Nykyinen opettajan työ on kokonaisvaltaista ja pitää sisäl-
lään muutakin kuin opettamista, tällöin vuosityöaika vastaajien mukaan helpot-
taisi koulun toiminnan järjestämistä, mahdollistaisi yhteissuunnittelun nykyistä 
paremmin, tukisi uudistuneen opetussuunnitelman toteuttamista sekä asettaisi 
opettajat samaan asemaan muiden koulun työntekijöiden kanssa. 

Sivistysjohtajat eivät avokysymysvastauksissaan maininneet opettajien palk-
kausta, mutta väittämien kautta tiedusteltaessa sivistysjohtajat näkivät opettajien 
palkkauksen olevan kilpailukykyisen (ka 4,1; Md 4; kh 0,962). Vastaajaryhmien 
välillä havaittiin eroja työskentelypaikkakunnan koon mukaan (Kruskal-Wallis p 
= 0,001). Alle 3000 asukkaan kunnissa työskentelevät sivistysjohtajat olivat opet-
tajien palkkaukseen muita tyytymättömämpiä (ka 3,4).  Suurempien kuntien vas-
taajien keskiarvot olivat yli neljän, kuten alla olevasta taulukosta huomataan. Alle 
3000 asukkaan ja 3000-10 000 asukkaan kuntien sivistysjohtajien vastausten vä-
linen ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,001).  

Taulukko 22. Väittämän ”Opettajien palkkaus on kilpailukykyinen” vastausten jakautuminen sivistys-
johtajan työskentelypaikkakunnan koon mukaan.  

Väittämä: Opettajien palkkaus on kilpailukykyinen 
Työskentelypaik-
kakunnan koko alle 3 000 3 000- 

10 000 
10 000- 
40 000 

40 000- 
100 000 yli 100 000 Yht. 

N 32 60 36 19 7 154 
ka 3,4 4,3 4,1 4,2 4,3 4,1 

Opettajien palkkauksen kilpailukykyisyyttä tiedustelleen väittämän vastausten vä-
lillä havaittiin eroja myös sivistysjohtajien opettajakelpoisuuden kautta tarkastel-
tuna. Sivistysjohtajat joilla on opettajakelpoisuus olivat tyytymättömämpiä opet-
tajien palkkaukseen (ka 4,0) kuin kollegansa, joilla ei ole opettajakelpoisuutta (ka 
4,9) (t (152) = -2,529, p < 0,05).  

Kolmas eroavaisuus näkemyksissä opettajien palkkauksen kilpailukykyisyy-
teen liittyen havaittiin, kun tarkasteltiin vastauksia vastaajan toimenkuvan kautta 
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(Kruskal-Wallis p < 0,05). Sivistysjohtajan työn ohella myös rehtorina toimivat 
olivat tyytymättömämpiä opettajien palkkaukseen (ka 3,5) kuin opetustoimesta 
(ka 4,1) ja sivistystoimesta (ka 4,2) vastaavat viranhaltijat. Tilastollisesti merkit-
sevä ero havaittiin sivistystoimesta vastaavien ja myös rehtorina toimivien sivis-
tysjohtajien vastausten väliltä (p = 0,01).  

4.4.2.3 Opettajankoulutus ja osaamisen kehittäminen 
Opettajankoulutuksen ja jatkuvan osaamisen kehittämisen nosti avokysymyksen 
kautta kehittämiskohteeksi 28 sivistysjohtajaa (18,2 %). Vastaajan työpaikkakun-
nan sijainnilla havaittiin olevan yhteys näkemykseen. Asia nousi esille etenkin 
Lapissa työskentelevien sivistysjohtajien vastauksissa (χ2 (5) = 15,362; p < 0,01).   

Taulukko 23. Opettajankoulutus ja osaamisen kehittäminen perusopetuksen kehittämiskohteena -
vastausten jakautuminen sivistysjohtajan työskentelypaikkakunnan sijainnin mukaan.  

Kehittämiskohde avovastauksissa: Opettajankoulutus ja osaamisen kehittäminen 
Työskentelypaik-
kakunnan sijainti Lappi Pohjois-

Suomi 
Länsi- tai 

Sisä-Suomi 
Itä-

Suomi 
Lounais-
Suomi 

Etelä-
Suomi Yht. 

N 10 18 53 21 17 35 154 
% mainitsi kehittä-
miskohteeksi 60,0 0,0 22,6 14,3 17,7 11,4 18,2 

Sivistysjohtajien mukaan opettajankoulutusta tulisi kehittää sisältämään enem-
män uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen valmistamista, teknolo-
giaosaamista, työelämätuntemusta, vaikeiden tilanteiden ja yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisua, oppilaiden opiskelumotivaation herättämistä ja ylläpitämistä 
sekä monipuolisia työtapoja. Soveltuvuutta tulisi painottaa opiskelijaksi otossa ja 
harjoittelujaksoja pitäisi järjestää myös tavallisissa kouluissa. Huomiota tulisi 
kiinnittää saamenkielisten opettajien, erityisopettajien ja aineenopettajien koulu-
tukseen. 

 Opettajankoulutuksen kyky vastata työelämän tarpeisiin sai alhaisen arvion 
väittämissä (ka 2,9; Md 3; kh 0,961). Opettajiin liittyvien väittämien joukosta eri-
tyisiä kehittämistarpeita kysyttäessä sivistysjohtajista 35 (22,7 %) nosti esille 
opettajankoulutuksen kehittämisen. Perustelujen mukaan koulutuksen tulisi ny-
kyistä enemmän kehittää tulevien opettajien pedagogisia, digitaalisia ja yhteistyö-
taitoja, itsenäisen työskentelyn ja itsensä ohjaamisen taitoja, monikulttuurisuus-, 
yrittäjyys- ja opetusmenetelmäosaamista, strategista ajattelua, ratkaisukeskei-
syyttä, taitoja huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön, oppilaan kohtaamiseen ja 
yksilölliseen huomioimiseen, uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin vastaami-
seen sekä opetuksen eheyttämiseen. Opettajankoulutukseen tulisi kuulua enem-
män käytännön harjoittelua, ja toive harjoittelusta kenttäkouluissa nousi myös tätä 
kautta esiin.  

Opettajankoulutuksessa pitäisi olla enemmän käytännön opetusharjoitte-
lua ja ohjausta oppimisen eheyttämiseen. Aineenopettajakoulutus tulisi 
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yhdistää luokanopettajakoulutukseen ja perustaa yhtenäinen opettajan-
koulutus peruskouluun. (SJ 90)  

Opettajankoulutus vastaamaan uudistuvia opetussuunnitelmia sekä tu-
levaisuuden yhteiskunnan haasteita. (SJ 113) 

Opettajiin liittyvissä väittämissä sivistysjohtajat osoittivat hienoista tyytyväi-
syyttä opettajien täydennyskoulutuksen saatavuuteen (ka 3,8; Md 4; kh 0,920). 
Vastauksissa havaittiin eroja sivistysjohtajien opettajakelpoisuuden kautta tarkas-
teltuna (t (152) = -2,616, p = 0,01). Sivistysjohtajat joilla on opettajakelpoisuus 
olivat tyytymättömämpiä opettajien täydennyskoulutuksen saatavuuteen (ka 3,8) 
kuin sivistysjohtajat joilla ei ole opettajakelpoisuutta (ka 4,6). 

Nimettäessä tärkeimpiä kehittämiskohteita väittämien joukosta muutosta täy-
dennyskoulutukseen toivoi 27 sivistysjohtajaa (17,5 %). Perustelujen mukaan täy-
dennyskoulutuksen tulisi olla suunnitelmallista, velvoittavaa, saavutettavaa ja 
maantieteellisesti kattavaa. Olisi luotava systemaattinen opettajien, rehtoreiden ja 
sivistysjohtajien täydennyskoulutusjärjestelmä. Opettajien perus- ja täydennys-
koulutus tulisi nivoa toisiinsa ja kunnalla tulisi olla taloudelliset mahdollisuudet 
järjestää henkilöstölleen koulutusta. Mainintoja koulutusteemoista saivat teknolo-
gia ja digitalisaatio, oppimisen tuki sekä uusi opetussuunnitelma.  

Opettajien täydennyskoulutuksen saavutettavuus ja velvoittavuus, jokai-
sen tulisi osallistua täydennyskoulutukseen säännöllisesti. (SJ 14)  

Opettajien ammattitaidon ja oman toiminnan kehittäminen on nykyisin 
liian sattumanvaraista. (SJ 100)  

Tarjolla oleva opettajien täydennyskoulutus on kallista ja tarvitsee 
usein Opetushallituksen myöntämän projektikohtaisen rahoituksen toteu-
tuakseen. Toki kouluilla on oma määrärahansa, mutta laajemman vaiku-
tuksen saamiseksi saatavilla olevien täydennyskoulutuksien hintaa olisi 
hyvä saada alaspäin. (SJ 103) 

Suurella osalla opettajista ei vielä ole omaa henkilökohtaista kehittymissuunnitel-
maa (ka 2,8; Md 3; kh 0,979), eli asiassa olisi kehittämisen varaa. Suunnitelman 
laatiminen nousi väittämien joukosta esiin myös eniten muutosta tarvitsevana 
asiana 19 sivistysjohtajan (12,3 %) vastauksissa. Vähintään vuosittain päivitettävä 
kehittymissuunnitelma vaikuttaisi sivistysjohtajien mielestä opettajien osaami-
seen, auttaisi hakeutumaan oikeanlaiseen kehittämistoimintaan ja motivoisi kou-
luttautumaan.  

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma voisi olla vastaus siihen, että 
omaa työtä on tänä päivänä kehitettävä. (SJ 124) 
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Opettajien digitaalinen osaaminen mainittiin kehittämiskohteena avokysymyksen 
vastauksissa osana digitaalisuutta ja se nousi kehittämiskohteena esiin myös väit-
tämien kautta. Opettajien digitaalisen osaamisen ei katsottu olevan riittävää (ka 
2,3; Md 2; kh 0,794), kyseinen keskiarvo oli koko kyselyn matalin. Kun samassa 
yhteydessä tiedusteltiin sivistysjohtajien näkemystä opettajiin liittyvistä eniten 
uudistusta kaipaavista teemoista, 60 sivistysjohtajaa (39,0 %) nosti opettajien di-
gitaalisen osaamisen kehittämiskohteeksi. Sivistysjohtajat perustelivat valin-
taansa eri tavoin. Digitaalisuus on osa tulevaisuutta ja sen nähtiin tuovan tehok-
kuutta opetukseen. Opettajien digitaaliset, sekä tekniseen osaamiseen että tekno-
logian pedagogiseen käyttöön liittyvät taidot ovat tärkeitä, jotta uuden opetus-
suunnitelman tavoitteet toteutuisivat. Koska tilojen teknologisessa varustuksessa 
on puutteita monessa kunnassa, opettajien osaamisella näitä puutteita olisi mah-
dollista kompensoida. Opettajien osaamisessa on kuitenkin eroja. Osalle asia on 
outoa ja pelottavaa, joten lisää rohkeutta ja muutosta asenteisiin toivottiin. Digi-
taalista osaamista tulisi kehittää jatkuvasti, sillä ala kehittyy nopeasti. Koulutusta 
osaamisen kehittämiseksi tulisi olla tarjolla, mutta toisaalta taitoja voidaan kehit-
tää myös osana jokapäiväistä työtä toisilta oppien.  

Digiosaaminen ymmärretään helposti liian kapeasti. Opettajalla tulee olla 
pedagoginen tulokulma digiin, ei niinkään järjestelmänhallinnan taitoja. 
(SJ 60) 

Rohkeammin käyttämään tietotekniikkaa ja sähköisiä opetusvälineitä. 
Luokassa löytyy aina joku joka osaa opastaa! Niin oli myös ennenkin, 
vaikka oli vain VHS kasetti kysymyksessä. (SJ 112)   

Digitaalisessa osaamisessa ja opetusmenetelmien nykyaikaisuudessa 
on suuria eroja, keskimäärin tilanne on hyvä, mutta on yksittäisiä opetta-
jia, jotka ovat hyvinkin heikoilla. Tämä tuo epätasa-arvoa oppilaan näkö-
kulmasta. (SJ 154)   

4.4.2.4 Pedagogiikka ja toimintakulttuuri 
Pedagogiikan ja toimintakulttuurin nosti kehittämiskohteena esiin avoimen kysy-
myksen vastauksissa 49 sivistysjohtajaa (31,8 %). Yli 40 000 asukkaan kunnissa 
työskentelevät sivistysjohtajat mainitsivat asian haasteena pienemmissä kunnissa 
työskenteleviä kollegoitaan useammin (χ2 (4) = 10,066; p < 0,05).   

Taulukko 24. Pedagogiikka ja toimintakulttuuri perusopetuksen kehittämiskohteena -vastausten ja-
kautuminen sivistysjohtajan työskentelypaikkakunnan koon mukaan.  

Kehittämiskohde avovastauksissa: Pedagogiikka ja toimintakulttuuri 
Työskentelypaikka-
kunnan koko alle 3 000 3 000- 

10 000 
10 000-
40 000 

40 000-
100 000 yli 100 000 Yht. 

N 32 60 36 19 7 154 
% mainitsi kehittämis-
kohteeksi 31,3 20,0 36,1 52,6 57,1 31,8 
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Oppilaiden yksilöllisyys ja henkilökohtainen kehitysvaihe tulisi sivistysjohtajien 
mukaan ottaa opetuksessa huomioon nykyistä paremmin. Oppilaskeskeisyyttä ja 
opetuksen henkilökohtaistamista tulisi lisätä. Sama teema näkyi aiemmin raken-
teellisessa näkökulmassa tukea tarvitsevien ja lahjakkaiden oppilaiden tukijärjes-
telmän kehittämisen kautta. Osana pedagogiikan ja toimintakulttuurin uudista-
mista oppilaiden oppimaan oppimisen taitoja tulisi kehittää nykyistä enemmän ja 
valmistaa oppilaita paremmin tulevaisuuteen. Uuden oppimiskäsityksen sisäistä-
minen vaatii vielä työtä. Opettajuuden muutosta tarvitaan opettajan roolin muut-
tuessa yhä enemmän oppimista ohjaavaan suuntaan. Opettajajohtoisen opetuksen 
sijaan oppilaiden yhdessä toimimista tulisi lisätä, joka näkyy myös yhteisopetta-
juuden ja tiimityön lisäämisen tarpeena. Teemaan palataan uudestaan osana sym-
bolista ja kulttuurista näkökulmaa, jossa yhteistyön merkitys korostuu vielä lisää.  

Opettajan roolin muuttuminen valmentavaan suuntaan. Miten huomioida 
entistä paremmin lasten ja nuorten kehitysvaiheet opetuksen järjestämi-
sessä. (SJ 4)  

Opin kaatajasta oppimisen ohjaajaksi. (SJ 66) 

Opetus-, oppimis- ja työskentelymenetelmiä tulisi sivistysjohtajien mukaan mo-
nipuolistaa ja opetukseen tulisi saada lisää joustavuutta, toiminnallisuutta ja lii-
kunnallisuutta. Koulun tulisi avautua kohti ympäröivää yhteiskuntaa ja yhteistyötä 
koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa tulisi olla enemmän. Pedagogiikan ja toi-
mintakulttuurin uudistamista olisi sivistysjohtajien mielestä mahdollista edistää 
rakenteita muuttamalla. Lukuvuoden kestoa, lukuvuoden alkamis- ja päättymisai-
kaa sekä lomien sijoittumista lukuvuoden keskelle voitaisiin miettiä uudelleen. 
Koulupäivän rakenteen uudistamisella kohti kokopäiväkoulua voitaisiin tukea pe-
dagogiikan ja toimintakulttuurin uudistamista. Viesti tukee samaa teemaa, joka 
nousi esiin aiemmin osana rakenteellista näkökulmaa. 

Tarve pedagogiikan kehittämiselle sai vahvistusta myös väittämien kautta. 
Opettajien käyttämien opetusmenetelmien ja pedagogiikan nykyaikaisuudessa ha-
vaittiin kehittämistarpeita (ka 2,9; Md 3; kh 0,888). Vastausten välillä oli eroja, 
kun niitä tarkasteltiin vastaajan toimenkuvan kautta (Kruskal-Wallis p < 0,05). 
Koko sivistystoimesta vastaavat viranhaltijat olivat tyytymättömimpiä (ka 2,7) ja 
rehtoreina toimivat tyytyväisimpiä (ka 3,2) opetusmenetelmiin ja pedagogiikkaan. 
Opetustoimesta vastaavat viranhaltijat (ka 3,0) sijoittuivat näiden kahden ryhmän 
väliin. Miehet (ka 3,1) olivat naisia (ka 2,7) tyytyväisempiä käytettäviin opetus-
menetelmiin ja pedagogiikkaan (t (150) = -2,477, p < 0,05). 

Asia nousi kehittämiskohteeksi myös, kun väittämien yhteydessä sivistysjoh-
tajia pyydettiin nimeämään eniten uudistusta kaipaavia teemoja. Opetusmenetel-
mien ja pedagogiikan uudistamisen valitsi 31 sivistysjohtajaa (20,1 %). Peruste-
luissaan sivistysjohtajat kertoivat, että opetusmenetelmiä olisi kehitettävä, jotta 
oppilaita voitaisiin valmistaa tulevaisuutta varten parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Kehityssuunta kohti yhdessä oppimista ja opettajan toimimista oppimisen ohjaa-
jana tarkoittaa muutosta koko koulun toimintaan. Toteutuakseen tällaiset muutok-
set vaativat runsaasti suunnittelua ja uudenlaista ajattelua. Opettajat tarvitsevat 
koulutusta uusiin opetusmenetelmiin ja pedagogiikkaan, sekä motivointia ja kan-
nustusta muutokseen.   

Opetusmenetelmien käytöstä ei ole kansallista tilastotietoa, mutta mene-
telmät varmaankin valitaan yhä tilannesidonnaisesti ja sattumanvaraisesti, 
eikä ajatella niiden vaikutusta sosiaaliseen kehitykseen ja sosiaalisen pää-
oman karttumiseen. (SJ 7)  

Nykyaikainen pedagogiikka, vaikea asia, opettajan pitäisi ohjata, 
mutta ei jättää oppilaita oman onnensa nojaan, vaatii tavattomasti suun-
nittelutyötä ja palkitsee vasta varsin pitkän kehittämisajan jälkeen. (SJ 20) 

… työtavoissa ja opetusmenetelmissä vielä liikaa näin on tehty ennen-
kin -ajattelua. (SJ 126) 

Monipuolisen oppimisen menetelmät, toimintakulttuuri, joka osallis-
taa kaikki koulussa työskentelevät. (SJ 149)  

4.4.2.5 Kokoava tarkastelu 
Koulutus on ihmiskeskeinen ala, jolle henkilöstöllä on suuri merkitys (Sergio-
vanni 2009). Samoin kuin rakenteellisessa näkökulmassa, myös henkilöstöön liit-
tyvistä kysymyksistä osa on valtakunnallisesti ja osa paikallisesti huomioitavia 
kokonaisuuksia.  

Valtakunnalliselta tasolta tarkasteltaessa sivistysjohtajat pitivät hyvänä opet-
tajien maisteritasoista koulutusta, josta säädetään asetuksella (A 986/1998). Mais-
teritasoisen tutkinnon säilyminen kelpoisuusvaatimuksena tarkoittaa poliittisen 
tahtotilan säilymistä asiassa. Opettajuuteen kuuluva pedagoginen vapaus ja auto-
nomia näkyy käytännössä opettajan vapautena innovoida ja valita oppilasryhmäl-
lensä sopivimmat työskentelymenetelmät (Kuusilehto-Awale & Lahtero 2014). 
Nykyisen kaltainen ohjausjärjestelmä mahdollistaa tämän kaltaisen autonomian.    

Opettajien työajan kehittämistarpeet nousivat sivistysjohtajien vastauksissa 
esiin erilaisine vaihtoehtoineen. Nykyisen työaikajärjestelmän muuttaminen vaa-
tisi kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTES:n (Kun-
nallinen työmarkkinalaitos 2018a) uudistamista. Työaikakysymyksen rinnalla 
myös palkkaukseen liittyvät asiat nousisivat tällöin tarkasteluun osana virkaehto-
sopimusta.  

Henkilöstön jatkuva osaamisen kehittäminen on henkilöstönäkökulman kan-
nalta erityisen tärkeää (Stenvall & Virtanen 2017). Vaikka sivistysjohtajat pitivät 
opettajankoulutusta korkeatasoisena, esiin nousi tarpeita sekä opettajankoulutuk-
sen, että opettajien täydennyskoulutuksen kehittämiseksi sekä alueellisen saata-
vuuden turvaamiseksi.  
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Kunnan tasolle sijoittuvia henkilöstönäkökulman kannalta keskeisiä kehittä-
misen osa-alueita löytyi myös. Henkilöstöllä on oltava työssään tarvittavat taidot 
ja heille tulee tarjota mahdollisuuksia kehittymiseen (Bolman & Deal 2017), kas-
vuun ja oppimiseen (Sergiovanni 2007; 2009) myös opettajaksi valmistumisensa 
jälkeisinä vuosina. Paikallisella tasolla tulisi varata tarvittavat resurssit täydennys-
koulutukseen, jonka käytännön toteuttamisesta sovitaan esimerkiksi jokaiselle 
opettajalle laadittavassa henkilökohtaisessa kehittymissuunnitelmassa. Koulutus-
ten sisältöalueina sivistysjohtajat nostivat esiin muiden muassa opettajien tieto-
tekniset ja digitaaliset taidot, arviointiosaamisen sekä tukea tarvitsevien ja lahjak-
kaiden oppilaiden opetuksen. Osaamisen kehittymisen muotoihin kannattaa kiin-
nittää huomiota, sillä muodollisten koulutustilaisuuksien rinnalla suuri osa osaa-
misen kehittymisestä tapahtuu päivittäisissä epämuodollisissa toimissa, kokei-
luissa ja yhteistyössä (Grosemans ym. 2015).  
Opetussuunnitelman käytäntöön viemisen onnistumisen kannalta on tärkeää ke-
hittää koulujen pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria. Opettaminen ja oppiminen 
muuttuvat opettajien muuttuessa (Sergiovanni 2007; 2009). Muutos saattaa ai-
heuttaa vastustusta ja tuettunakin uudistuminen voi olla henkilöstölle vaikeaa, 
sillä kyse on myös henkisestä muutoksesta (Louis ym. 1999). Opettajat ovat vas-
tuussa pedagogiikan ja työskentelytapojen kehittämisestä koulussaan (Kuusi-
lehto-Awale & Lahtero 2014).  He osallistuvat aktiivisesti sekä työn suunnitte-
luun, että muutosten tekemiseen työssään (Sahlberg 2015). Sivistysjohtajat nosti-
vat esille opettajien tukemisen tarpeen esimerkiksi oppilaiden yksilöllisessä huo-
mioimisessa sekä oppilaskeskeisyyden ja opetuksen henkilökohtaistamisen lisää-
misessä.  

Seuraavassa kuvassa henkilöstöön liittyvät teemat on jaettu näille kahdelle ta-
solle.  

Henkilöstöön liittyvä  

Valtakunnallisen tason ohjaus ja päätöksenteko 

Maisteritasoinen opettajankoulutus.  

Opettajien työaika.  

Opettajien täydennyskoulutus, jatkuva osaamisen kehittäminen.  

Kunnan tason ohjaus ja päätöksenteko 

Mahdollisuudet täydennyskoulutukseen, henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat.  

Pedagogiikan ja toimintakulttuurin uudistuminen. 

Oppilaskeskeisyys ja opetuksen henkilökohtaistaminen. 

Kuva 19. Sivistysjohtajien vastauksista muodostuneiden henkilöstönäkökulmaan kuuluvien teemojen 
jakautuminen valtakunnalliselle ja kunnan tasoille.   
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4.4.3 Symbolinen ja kulttuurinen näkökulma 
Kolmantena viitekehyksen osana sivistysjohtajien vastauksista esiin nousivat pe-
rusopetuksen symboliset ja kulttuuriset ominaisuudet. Kysymyksessä ovat perus-
periaatteet kuten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, yleissivistävyys, monipuolisuus, 
koulutuksen korkea laatu ja kaikkien yhtäläinen oikeus perusopetukseen. Koko-
naisuuteen katsotaan tässä tutkimuksessa kuuluvan myös oppilaiden motivaatio, 
kouluviihtyvyys ja osallisuus sekä erilaiset yhteistyön ja vuorovaikutuksen muo-
dot osana perusopetuksen toimintakulttuuria. Seuraavassa kutakin teemaa käsitel-
lään tarkemmin sivistysjohtajien esittämien näkemysten kautta.  

4.4.3.1 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
Perusopetuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nosti avoimen kysymyksen vas-
tauksissa perusopetuksen vahvuutena esille 77 sivistysjohtajaa (50,0%). He käyt-
tivät vastauksissaan ilmaisuja koulutuksellinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ta-
sapuolisuus. Sivistysjohtajat pitivät tärkeänä kaikkien lasten ja nuorten yhtäläistä 
mahdollisuutta saada opetusta ja käydä koulua asuinpaikasta, sosiaalisesta tai so-
sioekonomisesta asemasta riippumatta.  

Mahdollisimman tasapuolinen ja tasa-arvoinen opetus riittävän kattavasti 
jokaisen saavutettavissa huoltajien tulotasosta tai etnisestä taustasta ym. 
riippumatta [on suomalaisen perusopetuksen vahvuus]. (SJ 125) 

Väittämä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta perusopetuksessa sai 
positiivisen arvion (ka 4,1; Md 4; kh 0,684) mutta vastaajaryhmien välillä havait-
tiin eroa (Kruskal-Wallis p < 0,05). Yli 50-vuotiaat vastaajat näkivät tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden toteutumisen nuorempiaan myönteisemmin. Merkitsevä ero 
oli 40-49 vuotiaiden ja 50-59 vuotiaiden vastaajaryhmien välillä (p < 0,05). 

Taulukko 25. Väittämän ”Perusopetuksessa toteutuu tasa-arvo ja yhdenvertaisuus” vastausten jakau-
tuminen sivistysjohtajan iän mukaan.  

Väittämä: Perusopetuksessa toteutuu tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
Sivistysjohtajan ikä 30-39 vuotta 40-49 vuotta 50-59 vuotta yli 60 vuotta Yht. 
N 5 40 80 29 154 
ka 3,6 3,9 4,2 4,1 4,1 

Sama huomio tehtiin, kun asiaa tarkasteltiin sivistysjohtajana työskentelyvuosien 
kautta (Kruskal-Wallis p < 0,05). Mitä pidempään vastaaja oli toiminut sivistys-
johtajana, sitä tyytyväisempi hän oli perusopetuksen tasa-arvoon ja yhdenvertai-
suuteen. Merkitsevä ero havaittiin lyhyimmän aikaa eli alle viisi vuotta työsken-
nelleiden ja pisimpään eli yli 16 vuotta sivistysjohtajana työskennelleiden välillä 
(p < 0,05).  
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Taulukko 26. Väittämän ”Perusopetuksessa toteutuu tasa-arvo ja yhdenvertaisuus” vastausten jakau-
tuminen sivistysjohtajana työskentelyvuosien mukaan.  

Väittämä: Perusopetuksessa toteutuu tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
Työskentelyvuodet 
sivistysjohtajana 0-5 vuotta 6-10 vuotta 11-15 vuotta 16 vuotta tai 

enemmän Yht. 

N 58 42 28 26 154 
ka 3,9 4,1 4,2 4,4 4,1 

Vaikka tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nähtiin perusopetuksen vahvuutena, sen säi-
lymisestä kantoi huolta 16 sivistysjohtajaa (10,4 %) perusopetuksen kehittämis-
kohteita avokysymyksellä tiedusteltaessa. Perustelujen mukaan opetuksella voi-
daan edistää taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-arvoa sekä 
ehkäistä segregaatiota ja polarisaatiota, jonka vuoksi yhdenvertaisuudesta tulee 
huolehtia. Maantieteellinen tasa-arvo, opetuksen tasainen laatu eri puolella Suo-
mea, opetussuunnitelman toteuttaminen, kehittämisrahoitukset, pienten opetuksen 
järjestäjien mahdollisuudet järjestää opetusta, tuntikehys, valinnaisaineet, tunti-
jako, erikokoisten yksiköiden säilyminen sekä koko ikäluokan yhtenäiskoulumuo-
don säilyttäminen olivat vastaajien mielestä alueita, joissa tasa-arvo ja yhdenver-
taisuus käytännössä näkyvät.  

Opetussuunnitelmien osalta pirstoutuneisuus erilaisine tuntijakoineen eri 
koulutuksen järjestäjien välillä voi muodostua jatkossa entistä suurem-
maksi haasteeksi. Tässä tarkempi säätely olisi paikallaan, olemme pieni 
kansakunta ja koulutustarpeet ovat alueittain verraten kuitenkin hyvin yh-
teneviä.  Pienillä koulutuksenjärjestäjillä on enemmän haasteita ehkä kuin 
isommilla. (SJ 15)  

Hankkeiden avulla jaettavat valtionavustukset suosivat niitä kuntia, 
joissa on innovatiivinen, priorisoimiskykyinen, osaava ja aloitteellinen si-
vistysjohtaja. Kunnat ovat avustushakemusten tekemisen suhteen erilai-
sessa asemassa. Pitäisi olla tasapuolisempi jakoperuste kuin kuntien lähet-
tämät hakemukset. (SJ 64)  

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus riippuu opetushenkilöstöstä ja siitä, miten 
yksikköä johdetaan, mikä on johtamiskulttuuri. Näin ei saisi olla. (SJ 88)  

Keskeisin haaste, joka ei toivottavasti muutu kehittämiskohteeksi, on ta-
louden tiukentuessa koulutuksellisen tasa-arvon säilyttäminen. (SJ 115) 

Opetustoimen resurssit - tasavertaisuus kuntien välillä on kaukana. (SJ 
143) 

Huoli perusopetuksen yhdenvertaisuudesta nousi esiin myös väittämien joukosta 
eniten muutosta tarvitsevia teemoja tiedusteltaessa. Vaikka väittämissä sivistys-
johtajat antoivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle positiivisen ar-
vion aiemmin kuvatulla tavalla (ka 4,1), se oli 19 sivistysjohtajan (12,3 %) mie-
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lestä myös kehitettävä asia. Erityisesti taloudellinen yhdenvertaisuus korostui vas-
tausten perusteluissa. Sivistysjohtajat näkivät, että resurssit eivät jakaudu tasai-
sesti paikkakuntien välillä, eivätkä valtion kautta tuleva rahoitus ja hankeavustuk-
set tue opetuksen järjestäjien yhdenvertaisuutta.  

Vastauksissa huomataan, kuinka useat aiemmin osana rakenteita ja henkilöstöä 
mainitut teemat nousevat esiin myös osana tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Eli 
mikäli erot esimerkiksi tuntijaoissa, rahoituksessa ja resursseissa, kehittämisavus-
tuksissa sekä opettajien osaamisessa kasvavat, se johtaa sivistysjohtajien näkökul-
masta yhdenvertaisuuden murenemiseen.  

4.4.3.2 Yleissivistävyys, monipuolisuus, korkea laatu ja kaikille kuu-
luva palvelu  
Perusopetus kokonaisuutenaan, lähtökohtaisesti kaikille kuuluvana palveluna 
nousi esiin myönteisenä asiana 21sivistysjohtajan (13,6 %) avokysymysvastauk-
sissa. Yhtenäinen perusopetus sekä kaikille kuuluva ja kattava oppivelvollisuus 
oli sivistysjohtajien mielestä säilyttämisen arvoinen asia. Tärkeänä pidettiin, että 
perusopetus antaa kaikille, kokonaisille ikäluokille, mahdollisuuden koulutuk-
seen. Perusopetus kaikkien oikeutena liitettiin usein tasa-arvoon ja yhdenvertai-
suuteen.  

Perusopetuksen yleissivistävyyden sekä elämään ja jatko-opintoihin valmiudet 
antavan luonteen mainitsi vahvuutena 19 sivistysjohtajaa (12,3 %) avoimeen ky-
symykseen vastatessaan. Perusopetuksen kautta saatava yleissivistys nähtiin 
laaja-alaisena ja kaikille yhteisenä, sosiaalisesta taustasta tai asuinpaikasta riippu-
mattomana. Perusopetus luo perustan monille koulutusaloille, elinikäiselle oppi-
miselle ja itsensä kehittämiselle. Se antaa monipuoliset valmiudet ajatteluun sekä 
huolehtii laajasti elämässä tarvittavien perustietojen ja -taitojen oppimisesta. Pe-
rusopetuksen kautta saatavat valmiudet auttavat sekä jatko-opinnoissa että elä-
mässä yleisesti. Perusopetuksen yleissivistävyys nousi positiivisena asiana use-
ammin esille naisten (20,6%) kuin miesten (4,9%) vastauksista (t (107,602) = 
2,922, p < 0,01).   

Laajan yleissivistyksen tarjoaminen, hyvät eväät elinikäiselle oppimiselle 
ja itsensä kehittämiselle. (SJ 9)  

Yhtenäinen kansallinen peruskoulujärjestelmä. (SJ 50)  
Koko ikäluokka saa perusopetuksen samassa koulumuodossa (perus-

opetus). (SJ 70) 
Yleinen ja yhteinen sivistyspohja, perusvalmiudet antava jatko-opintoi-

hin ja elämää varten. (SJ 79) 

Perusopetuksen monipuolisuuden nosti avokysymyksen kautta säilyttämisen ar-
voisena esiin 17 (11 %) sivistysjohtajaa. Monipuolisuus näkyy vastausten mukaan 
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perusopetuksessa eri tavoin, kuten useina oppiaineina sekä niiden sisältöjen laa-
juutena ja monipuolisuutena, valinnaisuutena sekä erilaisena kurssitarjontana. 
Yleissivistykselle pohjaa luovaa sisällöllistä monipuolisuutta tukee opetus- ja op-
pimismenetelmien laajuus ja vaihtelevuus.    

Perusopetuksen korkean laadun nosti myönteisenä asiana esiin 23 (14,9 %) si-
vistysjohtajaa avokysymykseen vastatessaan. Laatu ja hyvät oppimistulokset liit-
tyivät useassa vastauksessa toisiinsa. Hyviä oppimistuloksia nähtiin saavutettavan 
laadukkaan opetuksen kautta, joka osittain pohjautuu opetuksen korkealle asetet-
tuihin tavoitteisiin sekä laajoihin sisältöihin. Sivistysjohtajien vastauksissa pidet-
tiin tärkeänä perustaitojen opetusta ja korkeatasoista pedagogiikkaa. Laadukkaalla 
opetuksella nähtiin olevan yhteys perusopetuksen hyvään maineeseen ja arvostuk-
seen sekä kotimaassa että kansainvälisesti.      

4.4.3.3 Oppilaiden motivaatio, kouluviihtyvyys ja osallisuus 
Oppilaiden motivaation ja kouluviihtyvyyden nosti perusopetuksen kehittämis-
kohteeksi 16 sivistysjohtajaa (10,4 %) avoimeen kysymykseen vastatessaan. He 
kertoivat tarpeesta oppimisen mielekkyyden lisäämiseksi, oppilaan minäkuvan, 
pystyvyyden tunteen, itsetunnon ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä koulukiu-
saamiseen puuttumiseksi.  

Oppimisen mielekkyys näkyi kehittämiskohteena myös sivistysjohtajien vas-
tauksissa oppilaiden kokemusta oppimisen mielekkyyteen tiedustelleeseen väittä-
mään. Vaikka vastausten keskiarvo oli hienoisesti myönteinen (ka 3,6; Md 4; kh 
0,761), sen nosti kuitenkin kehittämiskohteena esiin 34 sivistysjohtajaa (22,1 %) 
väittämien joukosta eniten kehittämistä kaipaavia teemoja kysyttäessä. Mielek-
kyys nähtiin oppimisen edellytyksenä, ja sitä lisäävät opetuksen eriyttäminen, 
mahdollisuus edetä yksilöllisesti omia vahvuuksia hyödyntäen, merkitykselliset 
sisällöt sekä erilaiset pedagogiset ratkaisut ja opetusmenetelmät. Myös arvioinnin 
uudistaminen mainittiin keinona oppimisen mielekkyyden lisäämiseksi.   

Oppimisen mielekkyyttä lisättävä sillä, että koulussa jokaisen oppilaan 
olisi löydettävä oma elementtinsä ja tulisi antaa kasvaa täyteen mittaansa. 
(SJ 7) 

[Haasteena on] miten saada oppilaiden motivaatio ja oppimisen halu 
säilymään läpi peruskoulun. (SJ 68)  

Vaikka oppilaiden viihtyminen koulussa nähtiin väittämien valossa lievästi posi-
tiivisena (ka 3,6; Md 4; kh 0,822), osa vastaajista oli huolissaan lasten ja nuorten 
kouluviihtyvyydestä 34 sivistysjohtajan (22,1 %) nostaessa asian kehittämiskoh-
teeksi oppilaisiin liittyvien väittämien joukosta. Kouluviihtyvyys nähtiin yhtenä 
edellytyksenä oppimiselle ja mielekkyyden kokemiselle. Vastausten mukaan 
koulu ei riittävästi tue itsetuntoa ja vahvuuksien löytämistä, eikä nykyinen perus-
opetus kykene synnyttämään sisäistä motivaatiota oppimiseen. Kouluviihtyvyyttä 
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lisäävinä tekijöinä mainittiin oppilaita aktivoivat menetelmät, oppijan oman roo-
lin korostaminen, opetuksen eriyttäminen ja yksilöllisten oppimistapojen mahdol-
listaminen. Yksilöllisiä mahdollisuuksia onkin käsitelty aiemmin osana oppimi-
sen tukea rakenteellisessa tarkastelussa sekä osana pedagogiikkaa ja toimintakult-
tuuria henkilöstönäkökulmassa. Koulussa viihtymistä estävinä tekijöinä mainittiin 
opettaja- ja oppiainejohtoisuus, kalseat kouluympäristöt, ikävä ilmapiiri, liika tär-
keily sekä perinteiset oppituntirakenteet ja toimintatavat.  

Lasten viihtymättömyys koulussa on suuri kansallinen ongelma. Viesti-
nee siitä, että nykyinen koulujärjestelmämme ei kykene synnyttämään si-
säistä motivaatiota oppimiseen. (SJ 76)  

Viihtyminen koulussa, koska koulu usein lannistaa lasten luovuuden 
ja iloisuuden perinteisillä oppituntirakenteillaan ja toimintatavoillaan. (SJ 
83) 

Oppilaiden osallisuuden lisääminen nousi kehittämiskohteena esiin 15 sivistys-
johtajan (9,7 %) vastauksessa avokysymykseen. Osallisuuden lisäksi teemaan lii-
tettiin vastuun ottaminen omasta opiskelusta, oppijan aktiivinen rooli, oman op-
pijuuden vahvistaminen, toimijuuden lisääminen, oppilaiden kuuleminen sekä ot-
taminen mukaan opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

Osallisuus nähtiin haasteena eri tavoin eri kokoisilla paikkakunnilla työsken-
televien vastaajien joukossa (χ2 (4) = 13,957; p < 0,01). Sivistysjohtajat jotka 
työskentelevät 40 000-100 000 asukkaan kunnissa, nostivat asian esiin muita use-
ammin.  

Taulukko 27. Oppilaiden osallisuus perusopetuksen kehittämiskohteena -vastausten jakautuminen 
sivistysjohtajan työskentelypaikkakunnan koon mukaan.  

Kehittämiskohde avovastauksissa: Oppilaiden osallisuus 
Työskentelypaikka-
kunnan koko  alle 3 000 3 000- 

10 000 
10 000- 
40 000 

40 000-
100 000 yli 100 000 Yht. 

N 32 60 36 19 7 154 
% mainitsi kehittä-
miskohteeksi 6,3 6,7 2,8 36,8 14,3 9,7 

Oppilaiden osallisuuteen liittyen eroa havaittiin vastaajaryhmien välillä myös si-
vistysjohtajana työskentelyvuosien suhteen (χ2 (3) = 8,260; p < 0,05) siten, että 
16 vuotta tai pidempään sivistysjohtajana työskennelleet nostivat oppilaiden osal-
lisuuden haasteeksi muita useammin. 
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Taulukko 28. Oppilaiden osallisuus perusopetuksen kehittämiskohteena -vastausten jakautuminen 
sivistysjohtajana työskentelyvuosien mukaan.  

Kehittämiskohde avovastauksissa: Oppilaiden osallisuus 
Työskentelyvuodet sivistys-
johtajana 0-5 vuotta 6-10 

vuotta 11-15 vuotta 16 vuotta tai 
enemmän Yht. 

N 58 42 28 26 154 
% mainitsi kehittämiskoh-
teeksi 6,9 7,1 3,6 26,9 9,7 

4.4.3.4 Yhteistyö ja vuorovaikutus 
Yhteistyön ja vuorovaikutuksen mainitsi 30 sivistysjohtajaa (19,5 %) kehittämis-
kohteena avokysymykseen vastatessaan. Yhteistyökumppaneiden kanssa esiinty-
vät yhteistyön haasteet nähtiin eri tavoin eri ikäryhmissä (χ2 (3) = 12,863; p < 
0,01).  Asia ei noussut lainkaan esiin nuorimpien 30-39 -vuotiaiden vastaajien 
joukosta, ja eniten asia mietitytti yli 60 vuotiaita vastaajia (37,9 %). 

Taulukko 29. Yhteistyö ja vuorovaikutus perusopetuksen kehittämiskohteena -vastausten jakautumi-
nen sivistysjohtajan iän mukaan.  

Kehittämiskohde avovastauksissa: Yhteistyö ja vuorovaikutus 
Sivistysjohtajan ikä 30-39 vuotta 40-49 vuotta 50-59 vuotta yli 60 vuotta Yht. 
N 5 40 80 29 154 
% mainitsi kehittämis-
kohteeksi 0,0 27,5 10,0 37,9 19,5 

Yhteistyö nähtiin haasteena eri tavoin myös eri kokoisissa kunnissa (χ2 (4) = 
12,375; p < 0,05).  Erityisesti asia nousi esiin 40 000-100 000 asukkaan kunnissa 
työskentelevien sivistysjohtajien vastauksista, he ilmoittivat yhteistyön ja vuoro-
vaikutuksen haasteelliseksi muita useammin (52,6 %), kuten alla olevasta taulu-
kosta havaitaan. 

Taulukko 30. Yhteistyö ja vuorovaikutus perusopetuksen kehittämiskohteena -vastausten jakautumi-
nen sivistysjohtajan työskentelypaikkakunnan koon mukaan.  

Kehittämiskohde avovastauksissa: Yhteistyö ja vuorovaikutus 
Työskentelypaik-
kakunnan koko alle 3 000 3 000- 

10 000 
10 000-
40 000 

40 000-
100 000 yli 100 000 Yht. 

N 32 60 36 19 7 154 
% mainitsi kehittä-
miskohteeksi 12,5 15,0 16,7 52,6 14,3 19,5 

Kehittämiskohteina mainittiin yhdessä toimiminen, vuorovaikutus, yhteisöllisyy-
den lisääminen ja sosiaaliset taidot.  Uudistumista kaivattiin yhteistyöhön koulua 
ympäröivän yhteiskunnan, kunnan eri sektoreiden ja elinkeinoelämän kanssa. 
Myös yhteistyön kehittäminen oppilaiden kesken sekä opettajien välillä mainit-
tiin.  



Rautaa ja ruostetta 

109 

Väittämissä huoltajayhteistyöhön oltiin hienoisesti tyytyväisiä (ka 3,6; Md 4; 
kh 0,738), mutta nimettäessä väittämien joukosta eniten uudistusta kaipaavia tee-
moja, yhteistyön huoltajien kanssa nosti kehittämiskohteeksi 16 sivistysjohtajaa 
(10,4 %).  

Vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa, pirstaleisuuden vähentä-
minen, yhteisöllisyyden lisääminen. (SJ 87)  

Yhteistyö koulusta huoltajiin ja huoltajista kouluun. Yhteistyö oppilai-
den välillä. Yhteisen vision löytäminen kaikkien kesken. (SJ 88) 

4.4.3.5 Kokoava tarkastelu 
Symboliikkaan ja kulttuuriin liittyviä teemoja voidaan tarkastella sekä valtakun-
nalliselta että kunnan tasoilta samalla tavalla kuin aiemmin esiteltyjä rakenteelli-
seen näkökulmaan sekä henkilöstönäkökulmaan liittyviä kokonaisuuksia.  

Valtakunnallisella tasolla keskeiset perusopetusta säätelevät normit löytyvät 
lainsäädännöstä, jossa määritellään perustuslaillinen oikeus maksuttomaan perus-
opetukseen (L 731/1999) sekä yksilöön kohdistuva oppivelvollisuus (L 
628/1998). Näiden periaatteiden säilyttäminen tarkoittaa lainsäädännön pysy-
mistä ennallaan.  

Koulutus on arvosidonnaista ja kuvastaa yhteiskunnassa vallitsevia jatkuvasti 
muuttuvia arvoja (Tucker 2013b). Sivistysjohtajien vastauksista esiin nousseet pe-
rusperiaatteet tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, yleissivistävyys, koulutuksen korkea 
laatu sekä monipuolisuus muodostavat perusopetuksen symbolisen ja kulttuurisen 
pohjan. Sivistysjohtajat eivät ole ajatustensa kanssa yksin. Valtioneuvoston asetus 
(A 422/2012) määrittelee perusopetuksen valtakunnalliseksi tavoitteeksi laajan 
yleissivistyksen, tarpeellisten tietojen ja taitojen antamisen sekä sivistyksen edis-
tämisen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä perusopetuksen 
laadun varmistaminen ovat myös tärkeitä perusopetuksen ohjausjärjestelmän ta-
voitteita (OPH 2014). Pelkkä tavoitteiden kirjaaminen ei kuitenkaan riitä. Tärkeää 
on myös erilaisin käytännön toimepitein huolehtia kuntien mahdollisuudesta jär-
jestää perusopetus alueellaan tavoitteiden saavuttamista tukevalla tavalla.     

Vaikka vastuita on hajautettu, kokonaisvastuu koulutuksen laadun varmista-
misesta ja oikeudenmukaisuudesta on ministeriöllä (Hooge ym. 2012; Wilkos-
zewski & Sundby 2016), mikä Suomessa tarkoittaa opetus- ja kulttuuriministe-
riötä. Valtakunnallisesti tasa-arvoisen, korkealaatuisen, saavutettavissa olevan ja 
kohtuuhintaisen koulutusjärjestelmän rakentaminen ei ole kuitenkaan helppoa 
(Murgatroyd & Sahlberg 2016). Kysymys ei ole myöskään pelkistä koulutuksel-
lisista ratkaisuista, vaan koko yhteiskunnan lapsille ja perheille luomista mahdol-
lisuuksista (Sahlberg 2015) 

Kunnan tason toimilla on tärkeä merkitys symbolisten ja kulttuuristen tavoit-
teiden edistämisessä, sillä kaikkea ei ole mahdollista saavuttaa valtakunnallisin 
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toimenpitein. Kuntien omat toimet vaikuttavat vahvasti palveluiden laatuun (VM 
2018b), joten perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, korkea laatu ja moni-
puolisuus tulisi turvata kyseisiä periaatteita tukevilla paikallisilla päätöksillä ja 
toimenpiteillä.  

Sivistysjohtajien vastauksissaan esiin nostamat yhteisopettajuus ja tiimityö 
sekä yhteistyö koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa ovat pitkälti toiminta-
kulttuuriin liittyviä kysymyksiä. Suomalaisessa koulutuksessa voidaankin katsoa 
vallitsevan yhteistyön ja luottamuksen kulttuurin (Antinluoma ym. 2018; Har-
greaves ym. 2008).  Tällaisessa yhteistyöhön perustuvassa toimintakulttuurissa 
toisilta oppiminen ja asioiden jakaminen on luonnollista (Grosemans ym. 2015). 
Eri toimijoiden yhteistyöllä mahdollistetaan ideoiden ja asiantuntemuksen moni-
puolinen hyödyntäminen sekä parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytäminen 
(Wilkoszewski & Sundby 2016). Yhteistyötä tarvitaan myös kunnan eri tasojen 
välillä yhteisymmärryksen löytymiseksi koulutukseen liittyvissä kysymyksissä 
(Moos ym. 2016). Tällaiset esimerkit kuvastavat toimenpiteitä, jotka ovat parhai-
ten toteutettavissa kunnan tasolla.  

Sivistysjohtajat nostivat esille myös oppilaiden motivaation, oppimisen ilon, 
osallisuuden ja kouluviihtyvyyden merkityksen. Tietoon perustuvassa yhteiskun-
nassa symboliset asiat kuten mielekkyys, mielikuvitus, tunteet, spontaanius ja in-
tuitio jäävät usein taka-alalle. On tärkeää kuitenkin pitää mielessä, että tiedolli-
nenkin ajattelu sisältää erilaistumista ja symboleja, toiminta ja tunteet kietoutuvat 
toisiinsa (Dvoretckaia ym. 2015).  

Seuraavassa taulukossa on kuvattu symboliikkaan ja toimintakulttuuriin liitty-
vien teemojen jakautuminen valtakunnalliselle ja paikalliselle tasolle. 

Symboliikkaan ja kulttuuriin liittyvä  

Valtakunnallisen tason ohjaus ja päätöksenteko 

Oppivelvollisuus, perusopetus koko ikäluokalle kuuluvana palveluna.  

Perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Perusopetuksen yleissivistävyys. 

Perusopetuksen korkea laatu.  

Perusopetuksen monipuolisuus. 

Kunnan tason ohjaus ja päätöksenteko 
Perusopetuksen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavat päätökset paikallisessa päätök-
senteossa. 

Perusopetuksen laatuun vaikuttavat päätökset paikallisessa päätöksenteossa.  

Perusopetuksen monipuolisuuteen vaikuttavat päätökset paikallisessa päätöksenteossa.  

Yhteisopettajuus ja tiimityö, yhteistyö koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. 

Oppilaiden motivaatio, oppimisen ilo, osallisuus ja kouluviihtyvyys.   

Kuva 20. Sivistysjohtajien vastauksista muodostuneiden symboliseen ja kulttuuriseen näkökulmaan 
kuuluvien teemojen jakautuminen valtakunnalliselle ja kunnan tasoille.   
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5 Pohdinta  

Perusopetuksen järjestäminen tapahtuu pääosin kunnissa, ja valtio ohjaa opetuk-
sen järjestämistä erilaisin toimin (ks. luku 2.3). Kuntien perusopetuksesta vastaa-
vat ylimmät viranhaltijat, sivistysjohtajat, ovat tärkeä ryhmä hallinnollisessa ket-
jussa, jonka vuoksi heitä tässä tutkimuksessa haluttiin kuulla. Sivistysjohtajat so-
vittavat työssään yhteen valtakunnallisia vaatimuksia sekä paikallisia odotuksia. 
He toimivat välittäjinä poliittisten ja toimeenpanevien tahojen sekä sidosryhmien 
välillä, sekä vastaavat perusopetukselle asetettujen tavoitteiden ja sisältöjen siir-
tymisestä käytännön toimiksi alueensa kouluissa. Tämän vuoksi on tärkeää kuulla, 
kuinka he perusopetuksen ja sen kehittämistarpeet näkevät. Sivistysjohtajien mer-
kityksen huomioiden heitä ja heidän näkemyksiään on tutkittu yllättävän harvoin. 

5.1 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset  
Tässä väitöstutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan teemoja, joihin tulisi kiinnittää 
huomiota perusopetusta kehitettäessä. Perusopetuksen vahvuuksia ja kehittämis-
kohteita selvitettiin sivistysjohtajille sähköisellä kyselylomakkeella esitetyillä 
avoimilla kysymyksillä. Vastaukset luokiteltiin teemoittain. Tutkimuksen tulokset 
osoittavat, että perusopetuksessa on runsaasti vahvuudeksi luokiteltavaa, jonka 
varaan kehittämistä on hyvä rakentaa. Samalla tavalla löytyi myös kehittämiskoh-
teita, joista osa ilmaisi tarpeen yksittäisiin ja konkreettisiin kehittämistoimenpitei-
siin, kun taas toisissa kysymys oli laajoista periaatteellisista kysymyksistä.  

Perusopetuksen vahvuuksia löytyi 11: opettajat, perusopetuksen tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus, maksuttomuus, oppilaiden tukeminen ja yksilöllinen huomioi-
minen, perusopetuksen korkea laatu, yleinen periaate kaikille kuuluvasta perus-
opetuksesta, opetussuunnitelma, perusopetuksen yleissivistävä ja tulevaisuuteen 
valmistava luonne, monipuolisuus, saavutettavuus sekä pedagoginen vapaus ja 
autonomia (ks. luku 4.2.1).  

Perusopetuksen kehittämiskohteita muodostui 15: pedagogiikka ja toiminta-
kulttuuri, digitaalisuus ja teknologia, oppilaiden tukeminen, yhteistyö ja vuoro-
vaikutus, opettajankoulutus ja osaamisen kehittäminen, tulevaisuuteen varautumi-
nen ja suunnitelmallisuus, opettajien työaika, uuden opetussuunnitelman toteutta-
minen, oppiainejako ja koulupäivän rakenne, koulukiinteistöt ja oppimisympäris-
töt, talous ja resurssit, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, oppilaiden motivaatio ja kou-
luviihtyvyys, oppilaiden osallisuus sekä lahjakkaiden opetus (ks luku 4.2.2).  

Tuloksia tarkasteltaessa oli mielenkiintoista huomata, kuinka osa teemoista 
näyttäytyi sekä vahvuutena että kehittämiskohteena. Tällaisia kokonaisuuksia oli-
vat perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä oppilaiden tukeminen ja yk-
silöllinen huomioiminen. Myös opettajuuteen liittyi molempia puolia. Vaikka 
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opettajat nähtiin yhtenä perusopetuksen suurimmista vahvuuksista, samanaikai-
sesti kannettiin kuitenkin huolta opettajankoulutuksesta ja opettajien osaamisen 
jatkuvasta kehittymisestä, opettajien työajasta sekä pedagogiikkaan ja toiminta-
kulttuuriin liittyvistä kysymyksistä. Myös opetussuunnitelma ohjaavana asiakir-
jana nähtiin vahvuutena, kun taas monet sen toteuttamiseen liittyvät kysymykset 
nousivat kehittämiskohteiksi. Opetussuunnitelmaan ja pedagogiikkaan liittyvien 
teemojen esiin nouseminen onkin varsin ymmärrettävää, sillä tutkimuksen aineis-
tonkeruun aikana opetussuunnitelmauudistus oli ajankohtainen. Tulos voidaan 
silti nähdä myös osoituksena siitä, että opetussuunnitelma on kuntien opetustyötä 
ohjaava asiakirja, jonka merkitystä ja toteuttamisen tapoja sivistysjohtajat työs-
sään pohtivat.  

Avokysymysvastausten pohjalta muodostettuja teemoja sekä niiden sisältöjä 
tarkasteltiin tämän jälkeen tarkemmin eri hallinnon tasoilta ja organisatorisista nä-
kökulmista (ks. luku 4.4). Samassa yhteydessä niihin yhdistettiin sivistysjohtaja-
aineiston väittämien kautta saadut tulokset (ks. luku 4.3). Tarkastelu tehtiin lu-
vussa 2.5.1 esitellyn tutkimustulosten tarkastelun viitekehyksen kautta. Viiteke-
hyksessä tarkastelun tasoina hallinnon näkökulmasta toimivat valtakunnallinen 
taso sekä paikallinen, kunnan taso. Lisäksi organisatorisesti tuloksia tarkasteltiin 
rakenteiden, henkilöstön sekä kulttuurin ja symboliikan näkökulmista.  Kullakin 
perusopetuksen toimijalla on oma tehtäväkenttänsä kokonaisuudessa, joka muo-
dostuu ohjausjärjestelmän ohjaamana erilaisten toimenkuvien ja vastuiden kautta.    

Tulosten mukaan valtakunnallisella tasolla rakenteellisesta näkökulmasta tar-
kasteltuna perusopetuksen maksuttomuudesta ja saavutettavuudesta tulee huoleh-
tia myös tulevaisuudessa. Teemaan liittyvä koulutuksen käytössä olevien resurs-
sien väheneminen on puhututtanut sekä Suomessa että kansainvälisesti eri yhteyk-
sissä (esim. Clegg ym. 2019) ja se nousi esiin myös sivistysjohtajien vastauksissa. 
Valtakunnallisesti tulee huolehtia, että kunnilla on riittävä rahoitus ja resursointi 
opetuksen järjestämiseksi. Samassa yhteydessä huomiota tulee kiinnittää valtion-
osuusjärjestelmän sekä hankerahoitusjärjestelmän toimivuuteen. Helppokäyttöi-
nen ja myös paikalliset kehittämistarpeet valtakunnallisten linjausten ohella huo-
mioiva rahoitusjärjestelmä tukee kuntia perusopetuksen kehittämisessä.  

Laajassa yhteistyössä laaditut valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 
ohjaavat opetustyötä. Oppiaine- ja tuntijaot mahdollistavat oppiaineiden sisältöjen 
ja laaja-alaisen osaamisen kehittymisen. Tiedot ja taidot muodostavat kokonai-
suuksia, joiden kautta oppilaiden osaaminen ja ymmärrys maailmasta jäsentyy. 
Koulupäivän rakenne on joustava ja siihen sisältyy myös harrastuksellisia ele-
menttejä.  Oppilaiden tulee saada tarvitsemansa tuki ja myös lahjakkailla lapsilla 
ja nuorilla tulee olla mahdollisuus kehittyä oman potentiaalinsa mukaisesti. Yksi-
lölliset oppimisen polut ovat toteutettavissa helposti ja kevyellä byrokratialla.  Op-
pilaan arvioinnin tulee olla yhdenmukaista ja antaa tietoa edistymisestä. Toiminta 
sekä sen kehittäminen perustuvat tulevaisuuteen tähtäävälle ennakoinnille sekä 
huolelliselle yhteistyössä tapahtuvalle suunnittelulle.  
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Henkilöstönäkökulmasta tarkasteltuna valtakunnallisella tasolla tulee huoleh-
tia siitä, että maisteritasoisen opettajankoulutuksen tuottama osaaminen vastaa 
käytännön tarpeisiin. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota siihen, että opettajille 
tarjotaan monipuolisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia myös opettajaksi val-
mistumisen jälkeisinä vuosina. Mahdollisuuksia suunnitelmalliseen ja jatkuvaan 
osaamisen kehittämiseen tarjotaan sekä osana koulutyötä, että laadukkaan ja alu-
eellisesti kattavan täydennyskoulutusjärjestelmän kautta.  

Tulevaisuudessa opettajien nykyistä pääsääntöisesti opetusvelvollisuuksiin pe-
rustuvaa työaikajärjestelmää tulee tarkastella uudelleen. Vaihtoehtona voisi olla 
sivistysjohtajien esille tuoma vuosityöaikamalli, joka tukisi sekä yhteisöllisyyden 
muodostumista että kehittämistoimia.   

Kulttuurisesta ja symbolisesta näkökulmasta perusopetusta valtakunnallisesti 
tarkasteltaessa sivistysjohtajien vastauksista nousivat esille varsin periaatteelliset 
opetuksen järjestämisen kysymykset. Tärkeänä nähtiin, että perusopetus on myös 
tulevaisuudessa kaikille kuuluvaa ja oppivelvollisuuteen perustuvaa, yleissivistä-
vää, korkealaatuista, monipuolista, sekä tasa-arvoista ja yhdenvertaista sen kai-
kissa ulottuvuuksissa.   

Kunnan tasolla tärkeiksi teemoiksi nousivat osittain samat asiat kuin valtakun-
nallisestikin tarkasteltuna. Rakenteellisesta näkökulmasta lähikouluperiaate ja pe-
rusopetuksen saavutettavuus sekä riittävä perusopetuksen rahoitus ja resursointi 
tulee varmistaa myös paikallisessa päätöksenteossa. Tiiviisti resursseihin liitty-
vänä sivistysjohtajien vastauksista nousi esiin huoli koulukiinteistöjen kunnosta. 
Käytössä olevien tilojen tulee olla hyväkuntoisia, terveitä ja turvallisia. Kunnilla 
tulee myös olla taloudelliset mahdollisuudet puuttua ongelmiin niiden ilmetessä.  

Oppimisympäristöt mahdollistavat erilaiset pedagogiset ratkaisut, joten niiden 
kehittäminen on tärkeää. Digitaaliset ympäristöt ovat luonteva osa oppimisympä-
ristöjä. Huomiota tulee kiinnittää teknologisten laitteiden riittävään määrään sekä 
kuntoon. Laadukkaita sähköisiä oppimateriaaleja käytetään tarkoituksenmukai-
sesti ja henkilöstön osaamista teknologian hyödyntämisessä tuetaan.   

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditut paikalliset 
opetussuunnitelmat ohjaavat oppimista sekä koulujen työtä. Myös muita tulevai-
suuteen varautumista sekä suunnitelmallisuutta tukevia asiakirjoja ja toimintata-
poja käytetään paikallisesti sekä päätöksenteon että opetuksen järjestämisen tu-
kena.  

Henkilöstönäkökulmasta kunnan tasolla tarkasteltuna huomiota tulee kiinnit-
tää jokaisen henkilöstöön kuuluvan mahdollisuuteen jatkuvaan ja suunnitelmalli-
seen osaamisen kehittämiseen. Koulujen toimintakulttuuria uudistetaan tukemaan 
yhteisöllisyyttä sekä kaikkien kouluyhteistön jäsenten hyvinvointia. Käytettävä 
pedagogiikka on modernia ja monipuolista sekä jatkuvasti uudistuvaa. Opetuk-
sessa huomioidaan oppilaiden tarpeet siten, että oikeus sekä tukeen että omien 
lahjakkuuksien kehittämiseen toteutuu.  
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Symbolisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna paikallisesti huo-
miota tulee kiinnittää perusopetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä laatua 
ja monipuolisuutta tukevaan päätöksentekoon. Henkilöstön yhteistyötä tulee li-
sätä, samoin kuin laajaa yhteistyötä koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. 
Koulujen kehittyvä pedagogiikka ja toimintakulttuuri tukevat oppilaiden motivaa-
tiota, oppimisen iloa, osallisuutta sekä kouluviihtyvyyttä. 

Seuraavassa kuvassa on koottuna yhteenveto ja tiivistelmä tutkimuksen tulok-
sista. 

Kuva 21. Yhteenveto ja tiivistelmä tutkimuksen keskeisistä tuloksista.    

 
Johtaminen  
 Politiikka 

 
  

Jatkuva uudistuminen 
Perusopetuksen tehtävä ja tavoitteet  

 

 

 
Rakenteet  Henkilöstö Kulttuuri ja  

symboliikka 
  

    

Valtakunnallinen taso  

 Perusopetuksen maksutto-
muus. 
Lähikouluperiaate ja perusope-
tuksen saavutettavuus. 
Opetussuunnitelman perus-
teet, oppilaan arviointi, oppilai-
den tukeminen ja lahjakkaiden 
oppilaiden opetus. 
Riittävä rahoitus ja resursointi. 
Valtionosuusjärjestelmän ja 
hankerahoitusjärjestelmän toi-
mivuus. 
Oppiainejaot ja koulupäivän ra-
kenne.  
Tulevaisuuteen varautuminen 
ja suunnitelmallisuus. 

Maisteritasoinen opettajankoulu-
tus.  
Opettajien työaika.  
Opettajien täydennyskoulutus, 
jatkuva osaamisen kehittäminen. 

Oppivelvollisuus, perusopetus 
koko ikäluokalle kuuluvana 
palveluna.  
Perusopetuksen tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus. 
Perusopetuksen yleissivistä-
vyys. 
Perusopetuksen korkea laatu.  
Perusopetuksen monipuoli-
suus. 

  

   

Kunnan taso 
 Lähikouluperiaateeseen ja pe-

rusopetuksen saavutettavuu-
teen liittyvät paikalliset päätök-
set. 
Paikallinen opetussuunnitelma.  
Riittävä perusopetuksen rahoi-
tus ja resursointi paikallisessa 
päätöksenteossa.  
Koulukiinteistöjen kunto ja op-
pimisympäristöjen kehittämi-
nen. 
Tulevaisuuteen varautuminen 
ja suunnitelmallisuus paikalli-
sessa päätöksenteossa. 

Mahdollisuudet täydennyskoulu-
tukseen, henkilökohtaiset kehit-
tymissuunnitelmat.  
Pedagogiikan ja toimintakulttuu-
rin uudistuminen. 
Oppilaskeskeisyys ja opetuksen 
henkilökohtaistaminen. 

Perusopetuksen tasa-arvoon 
ja yhdenvertaisuuteen vaikut-
tavat paikalliset päätökset. 
Perusopetuksen laatuun vai-
kuttavat paikalliset päätökset.  
Perusopetuksen monipuolisuu-
teen vaikuttavat paikalliset 
päätökset.  
Yhteisopettajuus ja tiimityö, yh-
teistyö koulun ulkopuolisten si-
dosryhmien kanssa. 
Oppilaiden motivaatio, oppimi-
sen ilo, osallisuus ja kouluviih-
tyvyys.   

 

 
 
 
 
 
 

Perusopetuksen järjestäminen 
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Tässä tutkimuksessa on kuvattu valtakunnallisen ja paikallisen tason toimijoiden 
tehtäviä ja vastuualueita perusopetuksen järjestämisessä. Väitöstutkimukseni tu-
lokset osoittavat, että toimenpiteitä tarvitaan molemmilla tasoilla myös perusope-
tuksen kehittämisessä. Pidänkin tärkeänä, että tämän tutkimuksen tuloksia voitai-
siin hyödyntää sekä valtakunnallisessa että paikallisessa kehittämistyössä.  

Valtakunnallisella tasolla tutkimustulokset toivat esiin selkeän tarpeen tarkas-
tella ja muuttaa jo perinteisiksi muodostuneita, mutta hyvin periaatteellisia perus-
opetukseen liittyviä käytänteitä, kuten perusopetuksen rahoitusta, opettajien työ-
aikaa sekä oppiainejakoa ja koulupäivän rakennetta. Sivistysjohtajien mielestä ky-
seiset asiakokonaisuudet tulisi nostaa kriittiseen tarkasteluun, jotta ne vastaisivat 
sekä erilaisten kuntien, että koko perusopetuksen tämänhetkisiä ja myös tulevai-
suuden tarpeita.  

Kunnallinen autonomia antaa jo nyt mahdollisuuksia tehdä paljonkin perus-
opetuksen kehittämiseksi. Useat käytännön tason päätökset normien soveltami-
sesta, resurssien käytöstä sekä informaatio-ohjauksen hyödyntämisestä tehdään 
kunnissa. Myös koulujen pedagogiikkaan ja toimintakulttuuriin liittyvät valinnat, 
yhteistyön tavat, oppimisympäristöjen kehittäminen sekä oppilaan huomioiminen 
jokapäiväisessä koulutyössä ovat paikallisen päätöksenteon kysymyksiä.   

Tässä tutkimuksessa esittämäni tulokset kertoivat, että sivistysjohtajat löysivät 
perusopetuksesta sekä vahvuuksia että kehittämiskohteita.  Koska heidän nimeä-
mänsä vahvuudet ja kehittämiskohteet olivat toisinaan samoja asioita, on kiinnos-
tavaa seurata, kummasta näkökulmasta keskustelua tulevaisuudessa käydään. Tut-
kijana toivoisin, että tulevaisuuden koulutuskeskustelu lähestyisi kehittämistar-
peita myös vahvuuksia korostaen. Tätä kautta meillä olisi myös mahdollisuus 
muuttaa koulutuksesta käytettävää kieltä.  

5.2 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 
Tutkimussuunnitelmasta alkaneen ja tulosten julkaisuun päättyneen ajanjakson ai-
kana eteen tuli useita periaatteellisia ratkaistavia kysymyksiä sekä tehtäviä lin-
jauksia. Osa kysymyksistä ratkesi osana tutkimuksen edistymistä, ja osa taas pe-
rustui tehtyihin valintoihin, kuten sähköisen kyselyn sisältö sekä tutkimuksen ra-
jaukset.  

Tutkimustulokset muodostettiin tätä tutkimusta varten kerätyn sivistysjohtaja-
aineiston pohjalta. Tarkoituksena oli, että toisena aineistona olisi käytetty Tule-
vaisuuden peruskoulu -kehittämishankkeen tutkimusaineistoa. Kävi kuitenkin 
ilmi, että sivistysjohtajien vastauksia ei ollut mahdollista irrottaa aineistosta, joten 
kyseinen tutkimusasetelma ei ollut mahdollinen. Aineistoa haluttiin kuitenkin 
hyödyntää, siksi siitä käytettiin rehtoriaineisto, joka oli erotettavissa omaksi ko-
konaisuudekseen. Tällöin tutkimuksessa jouduttiin ratkaisemaan, kuinka rehtori-
aineistoa käytetään osana sivistysjohtajiin kohdentuvaa tutkimusta. Rehtoriaineis-
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toa päätettiin käyttää väittämien laadinnan perustana, jolloin se ei suoraan vaikut-
tanut päätulosten muodostumiseen, vaan sen merkitys oli tuottaa lisätietoa sivis-
tysjohtaja-aineiston avoimiin kysymyksiin annettujen vastausten kautta muodos-
tuneisiin teemoihin.  

Perusopetus kokonaisuudessaan on laaja tarkastelun kohde. Siksi tässä tutki-
muksessa rajausten tekeminen nousi tärkeään rooliin. Työn edetessä ilmeni useita 
kiinnostavia tutkimushaaroja, joita olisi ollut mielenkiintoista lähestyä. Tällaisia 
olivat esimerkiksi tulevaisuuden tutkimus, kunkin muodostuneen teeman lähempi 
tarkastelu, muutoksen toteuttamisen keinot sekä johtamisen kysymykset. Kyseiset 
teemat rajattiin kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Mahdollista olisi ollut 
myös tutkia erilaisten vastaajatyyppien näkemysten yhteneväisyyksiä tai eroja, 
mutta myös tällainen tarkastelu rajattiin tilastollisesti merkitsevien erojen ku-
vaukseksi osana tutkimustulosten esittelyä pääkiinnostuksen ollessa perusopetuk-
sesta muodostuvassa kokonaiskuvassa.     

Tutkimuksen objektiivisuuteen liittyy havaintojen luotettavuus ja niiden puo-
lueettomuus. Tässä tutkimuksessa on pyritty ymmärtämään ja tulkitsemaan saatua 
tietoa sellaisenaan, ilman että tutkijan henkilökohtainen tausta vaikuttaa aineiston 
käsittelyyn. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tutkijalla on oltava ymmärrys tutkimas-
taan alasta sekä kohdejoukosta, jotta hän osaa oikein tulkita viestejä ja tuloksia, 
joita hän tutkimuksellaan saa (Mertens 2003). Tämä näkemys muodostuu koke-
muksen kautta, jolloin tapa katsoa maailmaa vaikuttaa siihen millaisiin asioihin 
tutkija kiinnittää huomiota ja mitä hän ei taas välttämättä huomaa. (Newman ym. 
2003.)  

Oma suhteeni perusopetukseen on tiivis ja pitkäkestoinen, mikä tuo tullessaan 
kokemuksen kautta kertynyttä ymmärrystä aihetta kohtaan sekä motiivin tutkia 
sitä tarkemmin. Samalla se oli myös asia, johon tutkimusta tehdessä tuli kiinnittää 
erityistä huomiota. Pyrin aktiivisesti objektiivisuuteen siinä, että omat henkilö-
kohtaiset kokemukseni eivät vaikuttaisi tutkimuksen tuloksiin esimerkiksi aiheen 
käsittelyn tai tehtyjen johtopäätösten kautta.  

Vaikka tutkimuksessa haluttiin tuoda esille sivistysjohtajien näkemyksiä pe-
rusopetuksesta, heidän vastauksensa avokysymyksiin olivat välillä varsin sup-
peita, jolloin niiden liian pitkälle menevä tulkinta olisi voinut vääristää tuloksia. 
Koska aineistoa analysoidessani ja raportoidessani olen kuitenkin väistämättä jou-
tunut tekemään tulkintoja, on mahdollista, että joku toinen olisi löytänyt samasta 
aineistosta toisenlaisen luokitusperustan tai painottanut asioita eri tavalla. (vrt. Ki-
viniemi 2015).    

5.3 Tulokset suhteessa aiempaan tutkimukseen  
Perusopetukseen liittyviä aiempia tutkimuksia, arvointeja ja selvityksiä kuvattiin 
luvussa 1.3. Osassa niistä on esitetty tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia 
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tuloksia.  Pyhällön, Soinin ja Pietarisen (2011) perusopetusuudistuksen toimeen-
panoa käsittelevässä tutkimuksessa todettiin sivistysjohtajien pitävän teknisiä ja 
taloudellisia näkökulmia useammin uudistuksen keskiössä kuin rehtorit, jotka taas 
korostivat enemmän pedagogisia näkökulmia. Eron arveltiin johtuvan osittain 
siitä, että sivistysjohtajien tehtäviin kuuluu paljon koulutuksen rakenteisiin ja ta-
louteen liittyviä tehtäviä, kun taas rehtorit työskentelevät päivittäin enemmän pe-
dagogisten käytänteiden parissa kouluillaan.  

Tämän väitöstutkimuksen tulokset vahvistivat Pyhällön ja kumppaneiden 
(2011) tutkimustulosta siten, että sivistysjohtajien esiin nostamat teemat osoittau-
tuivat laajoiksi ja käsittivät useita teknisiä ja taloudellisia kokonaisuuksia, joita 
tässä tutkimuksessa käsiteltiin rakenteellisen näkökulman kautta. Pedagogiikka 
näkyi sivistysjohtajien vastauksissa omana kehittämistarpeenaan osana henkilös-
tönäkökulmaa, sekä esimerkiksi osana oppimisympäristöjen kehittämistä ja ope-
tussuunnitelman toteuttamista, vaikka se ei sinänsä erityisemmin korostunutkaan.        

Salonen-Hakomäki, Soini, Pietarinen ja Pyhältö (2016) tutkivat suomalaisen 
koulutuksen säilytettäviä (preserve), huomioitavia (react to) ja tavoiteltavia (work 
towards) puolia viimeisimpään opetussuunnitelmauudistukseen osallistuneiden 
Opetushallituksen virkamiesten näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoitus oli pitkälti 
sama kuin tässä väitöstutkimuksessa, mutta kohdejoukko oli toinen. Salonen-Ha-
komäen ja kumppaneiden (2016) mukaan säilytettävinä puolina esiin nousivat esi-
merkiksi koulutuksen perusrakenne, opettajat, maisteritasoinen opettajankoulu-
tus, toimiva ohjausjärjestelmä ja oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Ope-
tushallituksen virkamiehet näkivät yhteyden hyvätasoisen opettajankoulutuksen 
sekä menestyneen koulutusjärjestelmän välillä. He nostivat esille tyytyväisyyden 
opetuksen yhdenvertaisuuteen, mutta toisaalta olivat huolissaan myös sen säily-
misestä.  

Perusopetuksen kehittämisen näkökulmasta tarpeina esiin nousivat arvioinnin 
uudistaminen, huoli resurssien riittävyydestä, oppilaiden mahdollisuus monipuo-
listen oppimisympäristöjen käyttöön, koulujen ja niiden varusteiden vanhanaikai-
suus sekä liika oppiainekeskeisyys. Opetuksen sisältöjä toivottiin integroitavan 
toisiinsa enemmän ja oppiaineiden välistä yhteyttä lisättävän. Vastaajat nostivat 
esille tarpeen lisätä oppilaskeskeisyyttä, yksilöllistä tukea sekä oppilaiden osalli-
suutta ja hyvinvointia. Perinteistä opettaja-, luokkahuone- ja oppikirjakeskeistä 
lähestymistapaa tulisi kehittää kohti yhteisöllistä oppimista sekä oppilaiden koh-
taamaa maailmaa. Lisäksi nähtiin tärkeänä lisätä opettajien, koulujen ja eri toimi-
joiden välistä yhteistyötä.  (Salonen-Hakomäki ym. 2016.)  

Huomionarvioista on, että Opetushallituksen virkamiesten ja tässä väitöstutki-
muksessa kohderyhmänä olleiden sivistysjohtajien näkemykset ovat miltei yhte-
neviä. Tämä voidaan tulkita positiiviseksi asiaksi, sillä sivistysjohtajan tehtävä 
kunnassa on tuoda valtakunnallisen tason ohjaus osaksi kuntien perusopetuksen 
järjestämistä, ja mikäli valtakunnallisen tason ja kuntien viranhaltijoiden näke-
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mykset ovat saman suuntaisia, voidaan myös ohjauksen ajatella toteutuvan tarkoi-
tetulla tavalla paremmin kuin mikäli ajatusten välillä olisi ristiriitaa. Kysymys voi 
olla myös siitä, että opetussuunnitelman perusteiden laatimisen tapa laajassa yh-
teistyössä kuntatoimijoiden kanssa tuottaa myös yhteistä käsitystä perusopetuksen 
tilanteesta.   

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi uusimpien esi- ja perusopetuk-
sen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanoa, kohdejoukkonaan kaikki 
Manner-Suomen perusopetuksen järjestäjät (Saarinen ym. 2019). Vaikka kysy-
myksessä oli opetussuunnitelman toimeenpanon arviointi, sen sisältöjä tarkastel-
taessa esiin nousee tämän väitöstutkimuksen kannalta mielenkiintoisia seikkoja.  

Kyseisessä Karvin arvioinnissa todettiin, että opetussuunnitelma osana valta-
kunnallista ja paikallista ohjausjärjestelmää tukee perusopetuksen toteuttamista. 
Tuntijako auttaa oppiaine- ja vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa, 
mutta se ei edistä tarpeeksi laaja-alaista osaamista eikä opetuksen kehittämistä. 
Laaja-alaisen osaamisen ja oppiainejakoisuuden yhdistäminen on osoittautunut 
haasteelliseksi. Tilat ja resurssit puolestaan estävät opetussuunnitelman tavoittei-
den saavuttamista. Opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa tukevaa oh-
jausta ja koulutusta tarvittaisiin lisää. Koulutuksissa tulisi paremmin huomioida 
erilaiset kohderyhmät ja koulutustarpeet, koulutusten järjestämisen tavat sekä saa-
vutettavuus. Kehittämismyönteisen ilmapiirin, osallistumisen ja eri toimijoiden 
välisen yhteistyön nähtiin lisäävän paikallisen opetussuunnitelmaprosessin onnis-
tumista. Opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista edistävät opettajien väli-
nen yhteistyö ja muutosvalmius. Estävinä tekijöinä puolestaan esiin nousivat 
muutosta haittaava ilmapiiri ja asenteet. Yhteistyömuotoja ja -käytänteitä tulisi 
kehittää, etenkin pienet opetuksen järjestäjät tarvitsisivat yhteistyöverkostoja ope-
tussuunnitelmatyössä. (Saarinen ym. 2019.) Kyseiset Karvin arvioinnin tulokset 
ovat linjassa tässä väitöstutkimuksessa esitettyjen sivistysjohtajien näkemyksiin 
perustuvien tulosten kanssa.  

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tiivistelmäjulkaisussa koottiin yh-
teen Karvin tuottamia arviointituloksia vuosilta 2016–2018 sekä kuvattiin keskei-
siä vahvuuksia ja kipukohtia myös perusopetuksen osalta. Vahvuuksina nähtiin 
oppilashuollon tilan parantuminen, painopisteen siirtyminen ongelmien ratkaise-
misesta ennaltaehkäisyyn, vieraiden kielten oppimistulosten hyvä taso, opetus-
suunnitelman perusteet ohjauskeinona, toimivat palautekäytänteet ja oikeuden-
mukainen arviointi, suomi toisena kielenä -opetukseen liittyvät vahvuudet sekä 
yhteistyö ja yhteisöllisyys opetuksen kehittämisessä. (Väätäinen 2019.) Kysei-
sissä tuloksissa oli eroavaisuuksia tämän väitöstutkimuksen tulosten kanssa. Yhtä 
mieltä oltiin opetussuunnitelman perusteiden kyvystä ohjata opetuksen järjestä-
mistä, mutta muut teemat eivät joko nousseet esiin tai esiintyivät sivistysjohtaja-
aineistossa enemmänkin kehittämiskohteena kuin vahvuutena.  

Samassa Karvin arviontien tuloksia yhteen kokoavassa julkaisussa kipukoh-
diksi esitettiin opetuksen järjestämisen mahdollisuuksien eriytyminen, oppilaisiin 
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liittyvä kiusaaminen ja yksinäisyys, opetuksen järjestäjien oman toiminnan arvi-
ointi, sukupuolen näkyminen opiskelumotivaatiossa, S2-oppilaiden kielitaito, 
koulutuksellinen tasa-arvo kielivähemmistöjen osalta sekä nivelvaiheiden arvi-
ointikäytänteet (Väätäinen 2019). Myös näissä oli eroavaisuutta tämän väitöstut-
kimuksen tuloksiin. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä oppilaan arviointiin 
liittyvät teemat nousivat esiin molemmissa, mutta muut teemat eivät sivistysjoh-
taja-aineistossa painottuneet.  

Eroavaisuudet voivat selittyä sillä, että Karvin julkaisuun kootut arviointitu-
lokset keskittyvät niihin teema-alueisiin, jotka ovat olleet kyseisen ajanjakson ar-
viointisuunnitelman mukaisina arvioinnin kohteina (Karvi 2017). Lisäksi arvioin-
nit eivät ole keskittyneet selvittämään yksinomaan sivistysjohtajien näkemyksiä 
asioista, vaan tarkastelussa on ollut useita eri kohderyhmille osoitettuja arvioi-
tikokonaisuuksia. Mielenkiintoista kuitenkin on, että nämä kokoelmajulkaisussa 
esitetyt perusopetuksen arvioinnin teemat ja arviointitulokset eivät osittautuneet 
samoiksi, joita sivistysjohtajat nostivat esille tämän tutkimuksen kautta keskeisinä 
perusopetuksen vahvuuksina tai kehittämisen kohteina.  

5.4 Jatkotutkimukset  
Osa sivistysjohtajien esille tuomista teemoista on jo aineiston keräämisen jälkeen 
otettu valtakunnallisen kehittämisen kohteiksi. Pääministeri Sipilän hallituksen 
strateginen ohjelma vuosille 2015-2019 (Ratkaisujen Suomi 2015) piti sisällään 
kärkihankkeita, joilla pyrittiin vaikuttamaan asioihin, jotka nousivat esiin myös 
tässä tutkimuksessa. Tällaisia olivat esimerkiksi opettajankoulutuksen ja täyden-
nyskoulutuksen kehittämisohjelmat, opettajien pedagogista ja digitaalista osaa-
mista edistävä tutoropettajatoiminta sekä perusopetusfoorumin pyrkimykset pe-
rusopetuksen kehittämiseksi. (OKM 2019f).   

Oppilaan arviointiin liittyvät kehittämistarpeet konkretisoituivat Opetushalli-
tuksen käynnistäessä arvioinnin kehittämistyön, jonka ensimmäisessä vaiheessa 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiluku uudistetaan ja ote-
taan käyttöön elokuussa 2020. Uudistustyön toinen vaihe kohdistuu erityisesti 
päättöarviointiin ja siinä arviointikriteereiden luomiseen kaikissa oppiaineissa ar-
vosanoille 5, 7, 8 ja 9. Uusien kriteerien mukaiset päättöarvosanat annetaan suun-
nitelman mukaan kaikissa oppiaineissa keväällä 2022. (OPH 2019c.) 

Kesällä 2019 julkaistun pääministeri Rinteen hallitusohjelman (Osallistava ja 
osaava Suomi 2019)30 sisällöissä vuosille 2019-2023 voidaan nähdä tavoitteita 
useiden sivistysjohtajien esiin nostamien teemojen kehittämiseksi. Näitä ovat esi-
merkiksi palvelujen saavutettavuus, yhdenvertaisuus, koulutuksen resursointi, op-

 
30 Pääministeri Rinteen hallitukselle myönnettiin ero 10.12.2019 ja samalla nimitettiin 
pääministeri Marinin hallitus. Uusi hallitus otti ohjelmakseen pääministeri Rinteen halli-
tuksen ohjelman. (OKM 2019e).   
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pimisen tuki, yksilölliset oppimispolut sekä yhteisöllisen toimintakulttuurin ja op-
pilaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Nämä esimerkit osoittavat, että si-
vistysjohtajat eivät ole näkemyksineen yksin, vaan kehittämistarpeet on huomi-
oitu myös valtakunnallisesti.  

On tärkeää, että tutkimus jatkuvasti tuottaa uutta tietoa kehittämisen tueksi. 
Tämän tutkimuksen perusteella keskeisiä kokonaisuuksia jatkotutkimukselle voi-
daan nimetä kolme. Niiden kaikkien alla voidaan nähdä tarvetta useille, kohden-
netuille tutkimuksille.  

Ensimmäinen jatkotutkimussuunta on kunkin tässä tutkimuksessa esiin nous-
seen teeman tai näkökulman syvempi tarkastelu. Toinen jatkotutkimuskoko-
naisuus liittyy kuntiin. On oletettavaa, että tässäkin tutkimuksessa esiin nousseita 
kehittämistarpeita on kunnissa pyritty ratkaisemaan kuluneiden vuosien aikana. 
Olisikin sekä tarpeellista että mielenkiintoista tutkia, mitä kuntien kehittämistyö 
käytännössä tarkoittaa ja mihin se suuntautuu.  

Kolmas ja keskeisin tarve jatkotutkimukselle kohdistuu muutoksen tekemiseen 
ja sen taustalla olevaan johtajuuteen. Kun tässä tutkimuksessa kartoitettiin tee-
moja, joita edelleen vahvistamalla tai muuttamalla perusopetuksesta saataisiin en-
tistäkin toimivampi, jatkotutkimuksen tehtävänä olisi selvittää kuinka muutos saa-
daan aikaan ja kuinka muutosta johdetaan. Sivistysjohtaja-aineistosta, joka kerät-
tiin tätä tutkimusta varten, jätettiin tässä yhteydessä osia käyttämättä. Sisältöinä 
niissä ovat sivistysjohtajien käsitykset omasta ja rehtoreiden työstä, kuvaukset 
työssä kohdatuista suurimmista haasteista sekä näkemykset parhaista tavoista uu-
distaa perusopetusta. Nämä aineistot ovat suoraan hyödynnettävissä osana jatko-
tutkimusta. 
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Liite 1 Sivistysjohtajakysely 

Ensimmäinen osa, vastaajien taustamuuttujat:  
1. Ikä  

a. alle 30 
b. 30-39 
c. 40-49 
d. 50-59 
e. yli 60 

2. Sukupuoli  
a. nainen  
b. mies  
c. en halua vastata  

3. Korkein suoritettu tutkinto (avokysymys)  
4. Muodollinen opettajankelpoisuus  

a. kyllä  
b. ei  

5. Työvuodet nykyisessä tehtävässä (avokysymys)  
6. Virkanimike (avokysymys)  
7. Valitse rooli jossa vastaat kyselyyn  

a. kunnan opetustoimesta vastaava viranhaltija 
b. kunnan sivistystoimesta vastaava viranhaltija 
c. rehtori joka vastaa myös kunnan opetus/sivistystoimesta 
d. muu, mikä 

8. Jos toimit myös rehtorina, oppilaitoksesi on  
a. peruskoulu 
b. peruskoulu ja lukio 
c. lukio 
d. ammatillinen oppilaitos 
e. muu, mikä 

9. Vastuualueeseesi kuuluvat  
a. varhaiskasvatus 
b. esiopetus 
c. perusopetus 1-6 luokat 
d. perusopetus 7-9 luokat 
e. lukiokoulutus 
f. ammatillinen koulutus 
g. vapaa sivistystyö/kansalaisopistot 
h. liikunta 
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i. kulttuuri ja museo 
j. kirjasto 
k. nuorisotoimi 
l. muu, mikä 

10. Työpaikkakunnan koko  
a. alle 3 000 
b. 3 000-10 000 
c. 10 000-40 000 
d. 40 000-100 000 
e. yli 100 000 

11. Työpaikkakuntani sijaitsee  
a. Lapissa 
b. Pohjois-Suomessa 
c. Länsi- tai Sisä-Suomessa 
d. Itä-Suomessa 
e. Lounais-Suomessa 
f. Etelä-Suomessa 

 
Toinen osa, sivistysjohtajien käsitykset perusopetuksen säilytettävistä ja kehitet-
tävistä puolista:  

12. Mitkä ovat suomalaisen perusopetuksen parhaat puolet, jotka tulee 
säilyttää myös tulevaisuudessa? (avokysymys)  

13. Mitkä ovat perusopetuksen keskeisimmät kehittämiskohteet? 
(avokysymys)  

 
Kolmas osa, väittämät ja suurimmat kehittämistarpeet:   

14. Oppilaisiin liittyvät väittämät (Likert -asteikko 1-5)  
a. Oppilaat viihtyvät koulussa 
b. Oppilaat kokevat oppimisen mielekkääksi 
c. Lahjakkaita oppilaita huomioidaan riittävästi 
d. Tukea tarvitsevat oppilaat saavat riittävästi tukea 
e. Oppimisen kolmiportaisen tuen malli on toimiva 
f. Oppilashuolto on toimiva 
g. Oppilasarviointi on toimiva nykyisellään 

15. Mitkä kaksi yllä olevista kaipaavat mielestäsi eniten uudistusta ja miksi? 
(avokysymys)  

16. Opettajiin liittyvät väittämät (Likert -asteikko 1-5)  
a. Opettajan työhön tulee jatkossakin vaatia maisterintutkinto 
b. Opettajien työajassa tulee siirtyä vuosityöaikaan 
c. Opettajien palkkaus on kilpailukykyinen 
d. Opettajankoulutus vastaa työelämän tarpeisiin 
e. Opettajien täydennyskoulutusta on riittävästi saatavilla 
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f. Opettajilla on oma henkilökohtainen kehittymissuunnitelma 
g. Opettajien digitaalinen osaaminen on riittävää 
h. Opettajien pedagoginen vapaus ja autonomia tulee säilyttää 
i. Opettajien käyttämät opetusmenetelmät ja pedagogiikka ovat 

nykyaikaisia 
j. Opettajat ovat uudistumis- ja kehittämishaluisia 
k. Opettajat ovat yhteiskunnallisesti arvostettuja 
l. Opettajat suhtautuvat oppilaisiin positiivisesti ja 

kunnioittavasti 
17. Mitkä kaksi yllä olevista kaipaavat mielestäsi eniten uudistusta ja miksi? 

(avokysymys)  
18. Rehtoreihin liittyvät väittämät (ei käytetä tässä tutkimuksessa) 
19. Mitkä kaksi yllä olevista kaipaavat mielestäsi eniten uudistusta ja miksi? 

(ei käytetä tässä tutkimuksessa) 
20. Opetus- ja sivistysjohtajiin liittyvät väittämät (ei käytetä tässä 

tutkimuksessa) 
21. Mitkä kaksi yllä olevista kaipaavat mielestäsi eniten uudistusta ja miksi? 

(ei käytetä tässä tutkimuksessa) 
22. Perusopetukseen liittyvät väittämät, 1. osa (Likert -asteikko 1-5)  

a. Oppimisympäristöt tukevat pedagogiikkaa 
b. Koulukiinteistöt ovat hyvässä kunnossa 
c. Opetusvälineet ovat hyvässä kunnossa 
d. Kouluruokailu on laadukasta 
e. Ryhmäkoot ovat sopivia 
f. Koulukoot ovat sopivia 
g. Koulupäivän rakennetta (oppitunnit ja välitunnit) tulee 

kehittää kohti kokonaiskoulupäivää 
h. Oppiaineiden sijasta tulisi siirtyä opettamaan laajempia 

kokonaisuuksia 
i. Tarjolla olevat oppimateriaalit ovat laadukkaita 
j. Digitaalisia oppimateriaaleja on riittävästi saatavilla 
k. Kouluilla on riittävästi digitaalisia laitteita 
l. Koulujen digitaaliset laitteet ovat hyvässä kunnossa  
m. Yhteistyö huoltajien kanssa on toimivaa 

23. Mitkä kaksi yllä olevista kaipaavat mielestäsi eniten uudistusta ja miksi? 
(avokysymys)  

24. Perusopetukseen liittyvät väittämät, 2. osa (Likert -asteikko 1-5)  
a. Perusopetuksessa toteutuu tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
b. Perusopetuksen tulee olla maksutonta myös tulevaisuudessa 
c. Lähikouluperiaate toimii hyvin 
d. Nykyinen oppiainejako on toimiva 
e. Nykyinen tuntijako on toimiva 
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f. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet tulee säilyttää 
g. Opetustoimeen on riittävästi resursseja 
h. Paikallinen resurssien jako toimii hyvin 
i. Valtakunnallinen rahoitusjärjestelmä toimii hyvin 

25. Mitkä kaksi yllä olevista kaipaavat mielestäsi eniten uudistusta ja miksi? 
(avokysymys)  

26. Mitkä ovat mielestäsi parhaat tavat uudistaa perusopetusta? (ei käytetä 
tässä tutkimuksessa) 

27. Mitkä ovat tällä hetkellä suurimmat haasteesi? (ei käytetä tässä 
tutkimuksessa) 
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Liite 2 Sivistysjohtajien vastuualueita sääte-
levä lainsäädäntö 

Taulukko 31. Sivistysjohtajien vastuualueita säätelevä lainsäädäntö. 

 
Sivistysjohtajan vastuualue 
 

 
Vastuualuetta säätelevä lainsäädäntö 

Yleiset vastuut  
Eri toimijoiden vastuut Kuntalaki (L 410/2015) 

Laki aluehallintovirastoista (L 896/2009)  
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista  
(L 897/2009)  
Laki Opetushallituksesta (L 564/2016) 
Laki valtioneuvostosta (L 175/2003) 
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä 
(A 310/2010) 
Valtioneuvoston ohjesääntö (L 262/2003) 

Perusopetuksen järjestäminen ja sii-
hen liittyvät kokonaisuudet  

Perusopetuslaki (L 628/1998)  
Perusopetusasetus (A 852/1998) 
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun 
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuk-
sen tuntijaosta (A 422/2012)  
Suomen Perustuslaki (L 731/1999) 

Rahoitukseen liittyvät säädökset Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta  
(L 1704/2009)  
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta  
(L 1705/2009)  
Valtionavustuslaki (L 688/2001)  
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtion-
osuudesta (A 1446/2014)  
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta (A 1766/2009) 

Oppilaisiin liittyvät vastuut  
Huoltajien tukeminen kasvatus-
työssä sekä koulun ja kodin välisen 
yhteistyön kehittäminen 

Lastensuojelulaki (L 417/2007) 

Koulukuljetuspalvelujen järjestämi-
nen  

Laki liikenteen palveluista (L 320/2017) 

Lastensuojelun tai erikoissairaanhoi-
don vuoksi sijoitetun perusopetuk-
sessa olevan oppilaan palveluiden ja 
tukitoimien järjestäminen (oman toi-
mialansa osalta) 

Lastensuojelulaki (L 417/2007) 
Perusopetuslaki (L 628/1998) 

Maahanmuuttajataustaisten oppilai-
den kotoutuminen (oman toi-
mialansa osalta) 

Laki kotoutumisen edistämisestä (L 1386/2010) 

Rakenteiden luominen oppilaiden 
tuen tarpeen selvittämiseksi sekä tu-
kevan toiminnan kuten koulupsyko-
logi- ja koulukuraattoripalvelujen ja 
kouluterveydenhuollon palvelujen 
järjestämiseksi yhteistyössä oppilas-
huollon kanssa 

Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta (A 988/1977)  
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (L 519/1977) 
Lastensuojelulaki (L 417/2007) 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (L 1287/2013) 
Terveydenhuoltolaki (L 1326/2010) 
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäi-
sevästä suun terveydenhuollosta (A 338/2011) 

Henkilöstöön liittyvät vastuut  
Henkilöstön työterveyttä tukevat ja 
ongelmia ehkäisevät toimet sekä 
työterveyshuolto 

Työterveyshuoltolaki (L 1383/2001) 
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Henkilöstön vanhempain- ja perhe-
vapaiden asianmukainen hoitaminen 

Sairausvakuutuslaki (L 1224/2004) 

Henkilöstön yksityisyyden suoja Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta  
(L 609/1986) 
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (L 759/2004) 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden to-
teutuminen 

Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voi-
maanpanosta (L 1347/2014) 
Yhdenvertaisuuslaki (L 1325/2014) 

Tehtävien lainmukainen täyttö henki-
löstön kelpoisuusvaatimusten mu-
kaisesti sekä lasten kanssa työsken-
televien rikostaustojen selvittäminen 
osana rekrytointia 

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista (A 986/1998) 
Kunnallinen virkaehtosopimuslaki (L 669/1970) 
Laki kunnallisista työehtosopimuksista (L 670/1970) 
Laki kunnallisesta viranhaltijasta (L 304/2003) 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittä-
misestä (L 504/2002) 
Siviilipalveluslaki (L 1446/2007) 
Turvallisuusselvityslaki (L 726/2014) 
Työsopimuslaki (L 55/2001) 

Työaika Työaikalaki (L 605/1996) 
Vuorotteluvapaalaki (L 1305/2002) 
Vuosilomalaki (L 162/2005) 

Työsuojelu Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyh-
teistoiminnasta (L 44/2006) 

Työttömyyteen ja eläköitymiseen liit-
tyvät säädökset 

Työntekijän eläkelaki (L 395/2006) 
Työttömyysturvalaki (L 1290/2002) 

Yhteistoiminnan asianmukainen jär-
jestäminen turvallisuuteen ja työsuo-
jeluun liittyen  

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoimin-
nasta kunnissa (L 449/2007) 

Turvallisuuteen ja terveyteen liit-
tyvät vastuut 

 

Koulujen ajantasaisista pelastus-
suunnitelmista huolehtiminen 

Pelastuslaki (L 379/2011) 
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (A 407/2011) 

Kunnan terveydensuojelu ja häiriöti-
lanteisiin sekä poikkeusoloihin va-
rautuminen (oman toimialansa 
osalta) 

Terveydensuojelulaki (L 763/1994) 
Valmiuslaki (L 1552/2011) 
Valtioneuvoston asetus väestönsuojista (A 408/2011) 

Koulurakennusten niille asetettujen 
vaatimusten täyttäminen esimerkiksi 
paloturvallisuuteen ja poistumisiin 
liittyen sekä työpaikkojen ja oppimis-
ympäristöjen yleisten turvallisuus-
vaatimusten täyttäminen 

Terveydenhuoltolaki (L 1326/2010) 
Työturvallisuuslaki (L 738/2002) 
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja ter-
veysvaatimuksista (A 577/2003) 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuu-
desta (A 848/2017) 

Perusopetusikäisten ja viranhaltijoi-
den rikosoikeudellisten vastuiden 
tunteminen 

Rikoslaki (L 39/1889) 

Tupakointikieltoja ja -rajoituksia kos-
kevien säännösten noudattaminen 

Tupakkalaki (L 549/2016) 

Työntekijöiden asianmukaisen va-
kuuttamisen varmistaminen 

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (L 459/2015) 

Yhteistyöhön liittyvät vastuut  
Nivelvaiheyhteistyö varhaiskasva-
tukseen ja toiselle asteelle 

Varhaiskasvatuslaki (L 540/2018) 
Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 531/2017) 
Lukiolaki (L 714/2018) 

Yhteistyö kunnan nuorisolle palve-
luja järjestävien tahojen kanssa 

Nuorisolaki (L 1285/2016) 

Yhteistyö sosiaalihuoltolain alaisten 
palvelujen järjestämisessä 

Sosiaalihuoltolaki (L 1301/2014) 
Sosiaalihuoltoasetus (A 607/1983) 

Oikeellisuuteen liittyvät vastuut  
Perusopetuslain alaisen toiminnan 
mahdollisten oikeustoimien asian-
mukaisista vastineista huolehtiminen 

Hallinto-oikeuslaki (L 430/1999) 

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen 
teosten käytössä opetuksessa 

Tekijänoikeuslaki (L 404/1961) 
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Tietojen oikea käsittely ja säilyttämi-
nen 

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalve-
luista (L 571/2016) 

Rekistereihin liittyvät vastuut  
Asiakirjojen ja rekisterien julkisuus Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä 

tiedonhallintatavasta (A 1030/1999) 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (L 621/1999) 

Henkilöstön nimikirjan pitäminen ti-
lastoihin ja tietohallintoon liittyen 

Nimikirja-asetus (A 1322/1989) 

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus 
ja tietojen hyödyntäminen 

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta  
(L 634/2011) 

Valtakunnallisen opinto- ja tutkinto-
rekisterin ylläpitäminen perusopetuk-
sen osalta 

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä  
(L 884/2017) 

Rakenteisiin ja suunnitteluun liit-
tyvät vastuut  

 

Kuntastrategian laatimiseen osallis-
tuminen (oman toimialansa osalta)  

Kuntalaki (L 410/2015) 

Perusopetuspalvelujen järjestämisen 
rakenteet ja alueelliset uudistukset 
(oman toimialansa osalta) 

Kuntarakennelaki (L 1698/2009) 
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (L 169/2007) 

Toiminnan arvioinnin vastuut  
Antamaansa koulutuksen arvioimi-
nen, ulkopuoliseen toiminnan arvi-
ointiin osallistuminen, arviointien 
keskeisten tulosten julkistaminen   

Perusopetuslaki (L 628/1998) 
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Liite 3 Kyselyyn vastanneiden sivistysjohtajien 
virkanimikkeet 

Taulukko 32. Kyselyyn vastanneiden sivistysjohtajien virkanimikkeet.  

Johtajat 

sivistysjohtaja (39) 
sivistystoimenjohtaja (38) 
opetusjohtaja (3) 
kunnansihteeri-koulutoimen-
johtaja (2) 
palvelujohtaja (2) 
hallintojohtaja/sivistysosaston 
osastopäällikkö (1) 
hallinto- ja sivistysjohtaja (1) 
kasvatusjohtaja (1) 
kasvatus- ja koulutusjohtaja 
(1) 

kasvatus- ja opetustoimenjoh-
taja (1) 
koulutoimen johtaja (1) 
koulutusjohtaja (1) 
lasten ja nuorten palvelujen 
johtaja (1) 
linjanjohtaja (1) 
lukiokoulutuksen johtaja (1) 
opetustoimenjohtaja (1) 
opetuspalvelujohtaja (1) 
opetus- ja kulttuuritoimenjoh-
taja (1) 
opetus- ja sivistysjohtaja (1) 

palvelualuejohtaja (1) 
perusopetusjohtaja (1) 
perusopetuksen johtaja (1) 
perusopetus- ja nuorisojohtaja 
(1) 
peruspalvelujohtaja (1) 
sivistystoimen toimialajohtaja 
(1) 
sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja 
(1) 
toimialajohtaja (1) 
toimitusjohtaja (1) 
varhaiskasvatuksen ja opetuk-
sen johtaja (1) 

Päälliköt 

opetuspäällikkö (8)  
kasvatus- ja opetuspäällikkö 
(1) 
opetus- ja varhaiskasvatus-
päällikkö (1) 

osastopäällikkö (1) 
perusopetuslinjan päällikkö 
(1) 
sivistyspäällikkö (1) 
sivistystoimen päällikkö (1) 

sivistystoimen toimistopääl-
likkö (1) 
sivistyspalvelujen päällikkö (1) 
tilaajapäällikkö (1) 

Ruotsinkieliset nimikkeet 

skoldirektör (3) bildningschef (1) utbildningsdirektör (1) 

Rehtorit 

rehtori (14) 
aiemmin mainitun johtaja tai päällikkö – nimikkeen lisäksi toimii myös rehtorina (10) 
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Liite 4 Sivistysjohtajien vastaukset avoimiin 
kysymyksiin 

Taulukko 33. Sivistysjohtajien luokitellut avokysymysten vastaukset, perusopetuksen vahvuudet.  
(N=154) 

Perusopetuksen vahvuudet 
n (löytyy 
vastauk-
sista) 

% (löytyy 
vastauk-
sista) 

Medi-
aani 

Keski- 
ha-
jonta 

Opettajat 78 50,6 1 ,502 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 77 50,0 1 ,502 
Maksuttomuus 36 23,4 0 ,425 
Oppilaiden tukeminen ja yksilöllinen huomioimi-
nen 34 22,1 0 ,416 

Korkea laatu 23 14,9 0 ,358 
Kaikille kuuluva palvelu 21 13,6 0 ,344 
Opetussuunnitelma 20 13,0 0 ,337 
Yleissivistävyys 19 12,3 0 ,330 
Monipuolisuus 17 11,0 0 ,314 
Saavutettavuus 12 7,8 0 ,269 
Pedagoginen vapaus ja autonomia 12 7,8 0 ,269 

Taulukko 34. Sivistysjohtajien luokitellut avokysymysten vastaukset, perusopetuksen kehittämiskoh-
teet.  (N=154) 

Perusopetuksen kehittämiskohteet 
n (löytyy 
vastauk-
sista) 

% (löytyy 
vastauk-
sista) 

Medi-
aani 

Keski- 
ha-
jonta 

Pedagogiikka ja toimintakulttuuri 49 31,8 0 ,467 
Digitaalisuus ja teknologia 47 30,5 0 ,462 
Oppilaiden tukeminen 34 22,1 0 ,416 
Yhteistyö ja vuorovaikutus 30 19,5 0 ,397 
Opettajankoulutus ja osaamisen kehittäminen 28 18,2 0 ,387 
Tulevaisuuteen varautuminen 27 17,5 0 ,381 
Opettajien työaika 24 15,6 0 ,364 
Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen 23 14,9 0 ,358 
Oppiainejako ja koulupäivän rakenne 21 13,6 0 ,344 
Koulukiinteistöt ja oppimisympäristöt 18 11,7 0 ,322 
Talous ja resurssit 16 10,4 0 ,306 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 16 10,4 0 ,306 
Oppilaiden motivaatio ja kouluviihtyvyys 16 10,4 0 ,306 
Oppilaiden osallisuus 15 9,7 0 ,297 
Lahjakkaiden opetus 12 7,8 0 ,269 
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Liite 5 Sivistysjohtajien vastaukset väittämiin 

Taulukko 35. Oppilaisiin liittyvien väittämien vastausten jakaumat, keskiarvot, mediaanit ja keskiha-
jonnat. (1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin 
samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)  
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N 
Mukana 154 154 154 154 154 154 154 
Puuttuu 0 0 0 0 0 0 0 

1 
n 0 0 12 0 3 2 4 
% 0 0 7,8 0 1,9 1,3 2,6 

2 
n 23 18 70 16 15 15 43 
% 14,9 11,7 45,5 10,4 9,7 9,7 27,9 

3 
n 20 32 36 16 13 18 42 
% 13,0 20,8 23,4 10,4 8,4 11,7 27,3 

4 
n 100 96 32 93 90 103 56 
% 64,9 62,3 20,8 60,4 58,4 66,9 36,4 

5 
n 11 8 4 29 33 16 9 
% 7,1 5,2 2,6 18,8 21,4 10,4 5,8 

Keskiarvo 3,6 3,6 2,6 3,9 3,9 3,8 3,1 
Mediaani 4 4 2 4 4 4 3 
Keskihajonta ,822 ,761 ,980 ,835 ,924 ,819 ,982 
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Taulukko 36. Opettajiin liittyvien väittämien vastausten jakaumat, keskiarvot, mediaanit ja keskihajon-
nat. (1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin samaa 
mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)  
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Mu-
kana 154 154 154 154 154 154 154 153 152 154 154 154 

Puut-
tuu 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

1 
n 1 4 2 8 1 10 12 1 3 2 2 0 
% 0,6 2,6 1,3 5,2 0,6 6,5 7,8 0,7 2,0 1,3 1,3 0 

2 
n 1 4 13 55 19 59 96 13 54 32 11 11 
% 0,6 2,6 8,4 35,7 12,3 38,3 62,3 8,5 35,5 20,8 7,1 7,1 

3 
n 3 6 16 43 19 45 29 18 50 44 25 32 
% 1,9 3,9 10,4 27,9 12,3 29,2 18,8 11,8 32,9 28,6 16,2 20,8 

4 
n 23 27 67 45 84 35 16 81 42 70 101 100 
% 14,9 17,5 43,5 29,2 54,5 22,7 10,4 52,9 27,6 45,5 65,6 64,9 

5 
n 126 113 56 3 31 5 1 40 3 6 15 11 
% 81,8 73,4 36,4 1,9 20,1 3,2 0,6 26,1 2,0 3,9 9,7 7,1 

Keskiarvo 4,8 4,6 4,1 2,9 3,8 2,8 2,3 4 2,9 3,3 3,8 3,7 
Mediaani 5 5 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 
Keskiha-
jonta ,581 ,892 ,962 ,961 ,920 ,979 ,794 ,884 ,888 ,887 ,778 ,700 
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Taulukko 37. Perusopetukseen liittyvien väittämien (osa 1) vastausten jakaumat, keskiarvot, mediaa-
nit ja keskihajonnat. (1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = 
jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)  
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Mu-
kana 154 154 154 154 154 154 154 154 154 153 154 154 154 

Puut-
tuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

1 
n 2 17 4 2 0 1 4 3 2 10 17 9 2 
% 1,3 11,0 2,6 1,3 0 0,6 2,6 1,9 1,3 6,5 11,0 5,8 1,3 

2 
n 59 74 39 11 16 24 16 9 10 46 62 40 13 
% 38,3 48,1 25,3 7,1 10,4 15,6 10,4 5,8 6,5 30,1 40,3 26,0 8,4 

3 
n 34 30 32 23 14 25 14 17 39 33 31 31 28 
% 22,1 19,5 20,8 14,9 9,1 16,2 9,1 11,0 25,3 21,6 20,1 20,1 18,2 

4 
n 53 30 73 87 98 77 52 61 91 55 38 66 106 
% 34,4 19,5 47,4 56,5 63,6 50,0 33,8 39,6 59,1 35,9 24,7 42,9 68,8 

5 
n 6 3 6 31 26 27 68 64 12 9 6 8 5 
% 3,9 1,9 3,9 20,1 16,9 17,5 44,2 41,6 7,8 5,9 3,9 5,2 3,2 

Keskiarvo 3,0 2,5 3,2 3,9 3,9 3,7 4,1 4,1 3,7 3,0 2,7 3,2 3,6 
Mediaani 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 
Keski- 
hajonta ,970 ,991 ,965 ,861 ,814 ,961 1,089 ,961 ,770 1,078 1,079 1,055 ,738 
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Taulukko 38. Perusopetukseen liittyvien väittämien (osa 2) vastausten jakaumat, keskiarvot, mediaa-
nit ja keskihajonnat. (1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = 
jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)  
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Mukana 154 154 153 154 153 153 154 154 153 

Puuttuu 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

1 
n 0 0 1 6 4 0 20 5 17 
% 0 0 0,7 3,9 2,6 0 13,0 3,2 11,1 

2 
n 7 1 7 36 38 3 43 22 45 
% 4,5 0,6 4,6 23,4 24,8 2,0 27,9 14,3 29,4 

3 
n 8 4 6 31 30 5 32 17 41 
% 5,2 2,6 3,9 20,1 19,6 3,3 20,8 11,0 26,8 

4 
n 102 27 81 62 66 54 48 96 45 
% 66,2 17,5 52,9 40,3 43,1 35,3 31,2 62,3 29,4 

5 
n 37 122 58 19 15 91 11 14 5 
% 24,0 79,2 37,9 12,3 9,8 59,5 7,1 9,1 3,3 

Keskiarvo 4,1 4,8 4,2 3,3 3,3 4,5 2,9 3,6 2,8 
Mediaani 4 5 4 4 4 5 3 4 3 
Keski- 
hajonta ,684 ,528 ,782 1,086 1,038 ,660 1,182 ,953 1,071 
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