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Suomalainen peruskoulu on yli 30-vuotisen kehityskaaren-
sa aikana voittanut ne ennakkoluulot, joita siihen kohdis-
tettiin sen perustamisvaiheessa 1970-luvulla. Monet vii-
me vuosien arvioinnit ja suurta huomiota saaneet OECD:n 
PISA-tutkimuksien tulokset ovat osoittaneet peruskoulun 
onnistuneen koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamisessa, 
samalla kun oppilaiden oppimistulokset ovat erittäin hy-
vää kansainvälistä tasoa. Tasa-arvo toteutui oppimistulos-
ten saavuttamisessa niin koulujen välillä kuin oppilaiden-
kin kesken. Heikoimpienkin oppilaiden osaamisen taso 
oli kansainvälisesti arvioiden hyvä, ja suoritusten erot hei-
koimpien ja parhaimpien oppilaiden välillä olivat vertailun 
pienimmät. Peruskoulu-uudistuksen alkuvuosina pelätty 
kansakunnan sivistystason lasku on viimeistään 2000-lu-
vun arviointien valossa osoittautunut aiheettomaksi pelok-
si. (Ks. Linnankylä & Välijärvi 2005.)

Alun perin peruskoulu-uudistuksen taustalla oli 1960-
luvun yhteiskuntapoliittinen keskustelu, jonka seurauksena 
asetettiin tavoitteeksi yhteiskunnallisen tasa-arvon lisäämi-
nen ja keskusjohtoisen hyvinvointivaltion luominen. Tämä 
koski myös peruskoululaitosta, jonka toimeenpanossa val-
tio määritteli peruskoulun koulupiirit, sääteli valtionapua ja 
valvoi koulujen toimintaa raporttien ja tarkisteiden avulla. 
Peruskoulu-uudistukseen liittyi myös kiinteästi keskushallin-
non ja kunnan kouluhallinnon uudistaminen. Uudistuksesta 
tuli siis suunnitteluvaltion ilmentymä. (Ks. Ahonen 2003.)

Peruskoulun syntyvaiheissa käytiin varsin kiivasta kou-
lutuspoliittista keskustelua, jota on kuvattu myös ”taiste-
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luksi peruskoulusta”. Koulutuspoliittisia kiistakysymyksiä 
ratkaistiin lopulta tekemällä kompromisseja ja myönnytyk-
siä. Yksi ongelmista oli peruskoulun rakenne ja se, kuinka 
aikaisemman rinnakkaiskoulujärjestelmän eli kansa-, kan-
salais- ja oppikoulun palveluksessa olleet opettajat järjes-
tetään uuden yhtenäiskoulujärjestelmän tehtäviin. Vanhan 
koulujärjestelmän taustalla vaikuttivat myös suomalaisen 
koululaitoksen perinteiset käsitykset siitä, että yhteiskun-
nassa tarvitaan kahdenlaista sivistystä: sivistyneistön lap-
sille oppikoulua ja tavalliselle kansalle kansanopetusta 
kansakoulussa. Taistelua käytiin myös opettajajärjestöjen 
kesken. Peruskoulun alkuvaiheessa uudistuksen vastustajat 
arvelivat, että koko kansalle yhteinen koulu ei olisi yksilön 
kannalta oikeudenmukainen ja se johtaisi sivistystason ro-
mahtamiseen.

Kiista ratkaistiin jakamalla peruskoulu kahtia kuusivuo-
tiseen ala-asteeseen ja kolmevuotiseen yläasteeseen, jonka 
opettajiksi siirtyivät entiset oppi- ja kansalaiskoulun opet-
tajat. Peruskoulun yläasteelle luotiin tasokurssijärjestelmä, 
joka eriytti erilaiset oppijat oman tasonsa mukaisiin ryh-
miin, ja näin osa peruskouluun kohdistuneesta arvostelusta 
saatiin vaiennettua. Tasoryhmitys poistettiin vuonna 1985, 
kun siirryttiin tuntikehysjärjestelmään. Peruskoulu toimi 
hallinnollisesti kahtia jaettuna kouluna huomattavasti pi-
tempään eli aina vuoteen 1999 asti, jolloin maamme pe-
ruskoulut saivat noudatettavakseen uuden perusopetuslain. 
Eräs lainsäädännön suurimmista muutoksista oli se, että 
opetuksen rakenne uudistui yhdeksänvuotiseksi yhtenäisek-
si peruskoulutukseksi. Yhtenäisen perusopetuksen tuntija-
ko ratkaistiin valtioneuvostossa vuonna 2001, ja opetus-
suunnitelmien perusteet hyväksyttiin Opetushallituksessa 
vuonna 2004. Uusien perusteiden mukaiset opetussuunni-
telmat on pitänyt valmistella kunnissa niin, että uusi ope-
tussuunnitelma on ollut käytössä kaikilla perusopetuksen 
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luokilla viimeistään 1.8.2006. Perusopetuksen lainuudistus 
jatkoi aikaisempaa hallinnon keventämisen ja vallan ha-
jauttamisen linjaa, jonka mukaisesti kuntien ja koulujen yl-
läpitäjien päätösvalta koulutuksen järjestämisessä lisääntyi. 
Tästä lähtien kuntien päätösvalta on ulottunut myös perus-
opetuksen rakenteeseen.

Nyt kun uusi perusopetuslaki on ollut voimassa jo yli 
viisi vuotta, voidaan todeta, että ”tiikerinloikkaa” yhte-
näiseen perusopetukseen ei ole tapahtunut. Suurin osa pe-
ruskouluista toimii vielä samalla tavoin kuin ennenkin, ja 
kehittämistyö on edennyt opetussuunnitelmatyönä noudat-
taen Opetushallituksen normeja. Yhtenäisen perusopetuk-
sen pedagogiset ratkaisut antavat siis vielä odottaa itseään, 
ja yhtenäisyys on nähtävä pikemminkin kehittämistä ohjaa-
vana suuntana kuin järjestelmällisesti toisiaan seuraavien 
päätösten sarjana.

Perusopetuslain (1999) syntymisen taustalla voidaan näh-
dä myös koulutuspoliittisen suunnan muutos, kun tilannetta 
verrataan peruskoulun alkuvaiheisiin. Keskusjohtoisuuden 
purkaminen ja päätösvallan siirtäminen yhä alemmas pai-
kalliselle tasolle kertovat uusliberalistisen koulutuspolitiikan 
etenemisestä. Vuonna 1985 luotu peruskoulun tuntikehys-
järjestelmä ja sen jälkeen vuosina 1993 ja 2005 tapahtuneet 
valtionosuusjärjestelmän muutokset ovat tehneet peruskou-
lulaitoksen taloudesta yhä haavoittuvamman. Samaan suun-
taukseen liittyivät 1990-luvulla alkaneet puheet koulujen 
tulosvastuusta ja tuottavuudesta. (Ks. Oravakangas 2005.) 
Kun peruskoulun syntyvaiheissa koulu-uudistus saatiin ai-
kaan valtakunnallisten määräysten avulla, vuosituhannen 
vaihteessa uusliberalistisen ajattelun mukaisesti peruskou-
lun rakenteen ja opetussuunnitelman kehittämisen tulee ta-
pahtua paikallisella tasolla kunnissa ja kouluissa. Nähtäväk-
si jää, pitääkö tämä yllä koulutuksellista tasa-arvoa vai onko 
seurauksena ”oppijan polkujen” erilaistuminen, jos nykyi-
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sen koulutuspolitiikan seurauksena ei synny enää kansalli-
sesti eheää ja yhtenäistä kokonaisuutta.

Yhtenäisen perusopetuksen arvoituksen ratkaisemiseen 
tarvitaan aikaa ja harkintaa. Ensimmäiseksi tässä kirjassa 
selvitetään, miten tähän muutostilanteeseen on oikeastaan 
tultu. Peruskoulun totuttujen toimintamallien ja -rutiinien 
taustalla ovat pitkät historialliset perinteet. Toiseksi koulun 
kehittämisen työkalupakkiin tarvitaan tietoa uusista kehit-
tämisen menetelmistä ja kehittämiskokemuksista. Kolman-
neksi tarvitaan vielä näkemystä siitä, miten opetussuunni-
telmatyö voi toimia yhtenäistämisen voimavarana. Viime 
vuosikymmeneltä asti yhtenä koulun ongelmien ja muutos-
tilanteiden ratkaisuna on esitetty opettajien yhteistyön li-
säämistä. Siihen liittyy suuria odotuksia, mutta vuorovai-
kutuksen lisääminen tuo mukanaan myös uusia haasteita. 
Lopulta peruskoulun kehittämistyössä tulisi nostaa oppi-
las – lapsi tai nuori – näkyväksi ja koulun kulttuurin uu-
distamisen moraaliseksi päämääräksi tulisi asettaa lasten ja 
nuorten aseman parantaminen niin koulussa kuin laajem-
minkin yhteiskunnassa. Oppilastahan varten koulu on luo-
tu, ja siksi myös perusopetuksen yhtenäistämisen olisi edet-
tävä niin, että ennen kaikkea oppilas hyötyisi siitä.
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