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Mitä tarkoitan opetussuunnitelmalla?

Opetussuunnitelma (curriculum) on luonteeltaan 

systeeminen ja dynaaminen prosessi

ei ole vain dokumentti;

ei ole vain IT-järjestelmä jossa täytetään ’laatikoita’; 

ei koske vain yhtä kurssia vaan tutkintoa 

Tieteenalan 

kasvatuksellinen ja 

koulutuksellinen ydin 

viedään käytäntöön 

opetussuunnitelman avulla 

Siihen kohdistuu monenlaisia intressejä, useita 

sidosryhmiä ja neuvotteluja niiden välillä

Neuvottelut kytkeytyvät aina arvoihin, 

epistemologisiin valintoihin ja valtasuhteisiin

Opetussuunnitelma tehdään aina tietyssä 

kulttuurisessa, historiallisessa, poliittisessa ja 

sosiaalisessa kontekstissa

(Annala, Lindén & Mäkinen 2016; Barnett & Coate 2005; Bernstein 2000; Pinar 2004)

Johanna Annala 26.1.2023



Tutkimuksen kohteena tieto yliopiston ja AMK:n
yhteisissä opetussuunnitelmissa (ops)

1. Miten opettajat kuvaavat tavoiteltavaa 
tietoa, sen lähtökohtia ja oikeutusta 
(knowledge production*)?

2. Miten opettajat kuvaavat tietoon liittyviä 
rajoja ja jännitteitä ops-työssä 
(knowledge recontextualisation*)?

3. Miten tietoon liittyvät jännitteet 
ratkaistaan opetuksessa (knowledge
reproduction*)?

*Basil Bernstein (2000) ‘Pedagogic device’ ~ 
How knowledge becomes educational knowledge

Annala, J. (2022) What Knowledge Counts? 

Boundaries of Knowledge in Cross-Institutional 

Curricula in Higher Education. Higher Education. 

https://doi.org/10.1007/s10734-022-00891-z

Annala, J. (2022) Disciplinary knowledge 

practices and powerful knowledge: a study on 

knowledge and curriculum structures in regions. 

Teaching in Higher Education. 

https://doi.org/10.1080/13562517.2022.2114340
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Korkeakoulutuksen rajojen muutokset
• Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen konsortiot 

useilla paikkakunnilla (Tampere, Oulu, 
Lappeenranta/Lahti, Lappi); myös muualla 
opetusyhteistyötä ja ristiinopiskelua

• Tammikuussa 2022 merkittävä koulutuspoliittinen 
linjanmuutos koulutusvastuissa: Helsingin 
yliopisto/terveystiede vain ylempi tutkinto 
yliopistossa, alempi tutkinto AMK:sta

• Rahoitusmalli palkitsee yhteistyötä; duaalimallin 
arviointi on ”työn alla” (Williams 2017)

• Toisaalta: yliopiston ja AMK:n antamien 
tutkintojen antamat valmiudet ja vahvuudet 
tunnistetaan hyvin työelämässä
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Tutkintojen harmonisointi Euroopassa
• Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF), 8-tasoa; osaamistasokuvaukset; kattaa 

kaikentyyppiset ja -tasoiset eurooppalaiset tutkinnot; esim. 
• taso 6: ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot
• taso 7: ylemmät korkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

• Samalle osaamistasolle (the level of the complexity of the learning outcomes) sijoittuvissa 
tutkinnoissa voivat painottua osaamisen eri ulottuvuudet (domains), esim. taso 6

• ...jos voi painottaa, oletetaanko silti tiedollisesti sama ’level of complexity’ yhdellä tasolla? 

• …mitä tapahtuu tiedolle kun rajoja hämärretään?

EQF. (2018). The European Qualifications Framework: supporting learning, work and cross-border mobility. European Union. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&pubId=8071&langId=en&

Opetushallitus (2023) Tutkintojen viitekehykset. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-viitekehykset

NQF Tieto (Knowledge) Taidot (Skills) Vastuu ja itsenäisyys

(Responsibility and autonomy)

Taso 6 

(=alempi

kk-tutkinto)

edistyneet työ- tai 

opintoalan tiedot, joihin 

liittyy teorioiden ja 

periaatteiden kriittinen 

ymmärtäminen

edistyneet taidot, jotka osoittavat 

asioiden hallintaa ja kykyä 

innovaatioihin ja joita vaaditaan 

erikoistuneella työ- tai opintoalalla 

monimutkaisten tai 

ennakoimattomien ongelmien 

ratkaisemiseen

monimutkaisten teknisten tai ammatillisten 

toimien tai hankkeiden johtaminen ja 

vastuun ottaminen päätöksenteosta 

ennakoimattomissa työ- tai 

opintoympäristöissä;

vastuun ottaminen yksittäisten henkilöiden 

ja ryhmien ammatillisesta kehityksestä
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Sokeus tiedolle 
(knowledge blindness; Maton 2014)

Osaamistavoitteet ja kompentenssit ovat esillä

korkeakoulupolitiikassa, yliopistojen strategioissa ja 

opetussuunnitelmauudistusten keskiössä, mutta kysymys

tiedosta on piilossa – mikä on osaamisen ja tiedon

rakentumisen keskinäinen suhde?

Osaamisperustaisuuden haasteita:

• tarkat kriteerit voi pakottaa keskittymään siihen mitä voi mitata, 

irrallisiin faktatietoihin tai taitoihin

• geneeristen tavoitteiden irrallisuus tiedosta > jäävät tyhjiksi

• tieto otetaan pois sen laajemmista merkityksistä, suhteista ja 

logiikoista > fragmentaarisuus ja aukot

• tarkan osaamistavoitteiston kautta saatetaan tuottaa 

epätodellista kuvaa ammatillisen tiedon luonteesta
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(Maton 2014; McKernan 2008; Petkutė 2016;Shay 2015; Wheelahan 2010; Wheelahan & Moodie 2022)



The STEM case Research-Intensive University (RIU) University of Applied Sciences (UAS)

Degree programme Civil engineering Construction engineering

Pursued degree Master of Science (Technology)

• Bachelor of Science (Technology)

• Master of Science (Technology) 

Bachelor of Engineering

Extent of a degree 5 years (3+2), 300 cr (180+120 cr) 4 years, 240 cr

Undergraduate 

courses with shared 

curricula

80 cr (16 courses) 80 cr (16 courses)

The HASS case University University of Applied Sciences

Degree programme Tourism research Degree Programme in Tourism

Pursued degree Master of Social Sciences

• Bachelor of Social Sciences

• Master of Social Sciences

Bachelor of Hospitality Management

Extent of a degree 5 years (3+2), 300 cr (180+120 cr) 3,5 years, 210 cr

Undergraduate 

courses with shared 

curricula

Possibility to 120 cr (21 courses). 

55 cr (10 courses) required,

11 courses optional. 

Possibility to 120 cr (21 courses). 

85 cr (14 courses) required,

7 courses optional. 

Kaksi tapausta: STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics)

HASS (Humanities, Arts and Social Sciences)

7+7=14 
opettajan 

haastattelua 

+ opsit

6+6=12 
opettajan 

haastattelua 

+ opsit
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Tiedon tarkastelua

1) Eri instituutioiden välillä (YO/AMK)

2) Eri tieteenalojen välillä (STEM/HASS)



Kohti kontekstivapaata ja 
systeemistä tietoa

Kohti kontekstisidonnaista ja 
käytännöllistä tietoa

YLIOPISTO

AMK

Annala, J. (2022) What Knowledge Counts? Boundaries of Knowledge in Cross-Institutional 

Curricula in Higher Education. Higher Education. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00891-z
Johanna Annala 26.1.2023
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Tiedon lähtökohdat – peilaus oletuksiin ja näkemyksiin toisesta

AMK opetussuunnitelma tiedon 

lähtökohtana on työelämän ja ammatin 

käytännön tarpeet 

Heillä on hyvinkin henkilöityny ne opintojaksot 

tiettyyn opettajaan että tämä opettaja opettaa, 

hänen asiantuntemus on tämä, hän tutkii tätä 

asiaa, hän opettaa tämäntyyppistä opintoa, 

opintojaksoa. Siin ei ollu kauheasti, tai minun 

mielestä, meil on enemmänkin sillain että okei 

että minkälaista osaamista restonomi tarvii

vaikka työelämässä. Minun mielestä me 

yritetään ainakin lähteä siitä suunnasta 

liikkeelle. (HASS-UAS-1)

→Työelämästä ponnistava tieto ja tietäminen

YO lähtökohtana tutkimusperustainen ymmärrys

opetettavista asioista ja akateeminen vapaus sekä

opiskelijoiden tukeminen teoreettiseen tietoon nojaavassa

ongelmanratkaisussa

Keskeinen ero mitä mä nään et meiän, opiskelijat pitäis osata 

kyseenalaistaa ja sillai rakentavan kriittisesti viedä 

yhteiskuntaa eteenpäin tavallaan sil laajimmal tasolla mitä mä

nään et sen tutkinnon pitäis tuottaa. Ja sit taas AMKissa ehkä 

enemmän kuitenkin on se semmonen näkökulma et tämmönen

tää yhteiskunta on. Tai ei siel ees puhuta ehkä 

yhteiskunnasta vaan siel et näin tää ala on ja täs on nää

taidot millä te siellä pärjäätte. Et kun meil on ehkä se et niitä 

taitoja ja tietojakin millä siel alalla mennään niin pitäis pystyy 

myös kriittisesti arvioimaan ja kehittää eteenpäin. (HASS-RIU-5)

→Tutkimuksesta ja teoriasta ponnistava tieto ja tietäminen
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AMK: Miten?

• Suhde teoreettiseen tietoon: alkuun teoriaa mutta 

siitä nopeasti käytäntöön

• Opetussuunnitelmatraditiona pyrkimys 

ammatillisesti kumulatiiviseen koherenssiin

• Alemman tutkinnon lopussa on työelämän 

edellyttämät tiedot ja taidot; ei kuitenkaan täysiä 

valmiuksia jatkaa suoraan ylempään 

korkeakoulututkintoon

YO: Miksi?

• Suhde teoreettiseen tietoon: alkuun ilmiö, jota 

tarkastellaan teoreettisesti/tutkimuksen valossa

• Opetussuunnitelmatraditiona pyrkimys 

systemaattisen mutta segmentoituneen tiedon 

syvenemiseen

• Alemman tutkinnon lopussa ei täysiä valmiuksia

siirtyä työelämään, koska vain osa ylempää

tutkintoa – jatkumot menee pidemmälle
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• Sen huomaa sen eron oikeestaan siinä kun 
ammattikorkeekoulututkinnon suorittaneet tulee jatkamaan 
meille yliopistossa, elikkä jos tentissä käsketään piirtään joku 
oikee ratkasu niin se tulee yleensä 
ammattikorkeekoulutaustasella paljon parempi se 
tenttivastaus ku meiän kandien antama. Mut sitte jos 
pannaan joku toisenlainen joku tehtävä ettei ookaan se 
perustapaus missä käsketään laskeen juuri toi lopputulos, 
pannaanki sellanen kysymys että mikä voi joku olosuhde olla 
että tämä vielä kelpaa, niin sitte ammattikorkeekoululaisella
menee ehkä sormi suuhun, että nyt täs ei käykään juuri 
ne samat kaavat mitä me on totuttu käyttämään niin se ei 
oikeen ratkeekaan. (STEM-RIU-4)
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Osaaminen ja tieto
- Osaamistavoitteiden laatiminen suhteellisen mutkatonta, mutta 

tietosisällöt eroaa 
- Sisältölistat pitkiä ja erilaisia (STEM) tai lyhyitä, koska päätetään 

vasta kun ops viedään käytäntöön opetuksessa (HASS)

- Kokemus että ops-yhteistyö pakotti toisen instituution 
tietokäytänteiden suuntaan
- Sekä ammatillisesti että tieteellisesti suuntautuneen ops:n tiedollinen 

koherenssi kärsi

- Ennakkoluuloja: tutkimusta ja työelämäyhteistyötä on molemmissa

- ’Opettaja-aines’ ja ’opiskelija-aines’ – ketä he ovat?

- Opettajat pitivät erilaisia tietokäytänteitä tärkeinä; 
instituutioiden erilaiset tehtävät, jota ei tulisi neutralisoida
- Riski että molempien parhaat puolet häviää?

- EQF ”one size fits for all” tulkinta naivi ja hajottava? 
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Hetki kysymyksille ja kommenteille



Tiedon tarkastelua

1) Eri instituutioiden välillä (YO/AMK)

2) Eri tieteenalojen välillä (STEM/HASS)



Tiedon tuottamisen kenttä
(The field of production; Bernstein 2000)

Systeeminen tieto

Hierarkkiset tietorakenteet Horisontaaliset tietorakenteet

luonnontieteet~ humanistiset ja yhteiskuntatieteet ~
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Tieto rakentuu hierarkkisesti

integroituen jo olemassaolevaan, 

kohti abstrakteja ja yleisiä jaettuja

väittämiä ja teorioita, ja luoden

yhteistä jaettua perustaa ja 

näkemystä tutkijoiden kesken

(Maton, 2014)

Tieto rakentuu horisontaalisesti

erikoistuneiden kriteerien mukaisesti (as 

a series of segmented languages (L) of 

description); voi olla kilpailevia väittämiä

ja jopa vastakkaisia, ja vain vähän

dialogia eri segmenttien kesken (Maton, 

2014)

Systeeminen tieto ~ erikoistunutta, 
symbolista, tieteellistä tietoa, 
perustana koherentit, eksplisiittiset ja 
systeemaattiset rakenteet ja 
periaatteet



HASS case: tourism STEM case: engineering

Knowledge 
structures

Cross-institutional
curriculum structures

accessible knowledge tracks separate knowledge tracks

conceptually and 
contextually coherent

curriculum

segmented curriculum with
partial contextual or

conceptual coherence

University UAS

horizontal
context-bounded

horizontal
context-bounded

horizontal +
hierachical
context-free

horizontal
context-free

University UAS

L4L3L2L1 L4L3L2L1 L4L3L2L1L4L3L2L1

Annala, J. (2022) Disciplinary knowledge practices and powerful knowledge: a study on knowledge and 
curriculum structures in regions. Teaching in Higher Education. 
https://doi.org/10.1080/13562517.2022.2114340

https://doi.org/10.1080/13562517.2022.2114340


Opetussuunnitelmatyö ja opetus – yhteistyössä erilaisten 
tietämisten varmistaminen

me pyritään takaamaan että siellä on ne tietyt, 

käsitteellistykset tulee esimerkiksi kaikille tarjottuna jollakin 

tavoin. Ja että mietitään siihen että miten se turvataan, että 

tavallaan tietty käsitteellistysosaaminen sieltä saadaan 

kulkemaan mukana. (HASS-RIU-3). 

Varmaan tässä täytyy AMKin puolelta pitää vähän huoltakin 

siitä että se ei mee meidän opiskelijoille liian 

teoreettiseksi. Koska he ovat tulleet kuitenkin 

ammattikorkeakouluun opiskelemaan. Me markkinoimme 

itseämme kuitenkin että meillä on käytännönläheistäkin 

opiskelua. (HASS-UAS-1).
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Ratkaisevaa on käsitteellisen tiedon ja 
kontekstuaalisen tiedon huomiointi 
rinnakkain, ja opetussuunnitelman 
kumulatiivinen koherenssi, myös 
opetussuunnitelman toteutusvaiheessa. 



HASS case: tourism STEM case: engineering

Knowledge 
structures

Cross-institutional
curriculum structures

accessible knowledge tracks separate knowledge tracks

conceptually and 
contextually coherent

curriculum

segmented curriculum with
partial contextual or

conceptual coherence

University UAS

horizontal
context-bounded

horizontal
context-bounded

horizontal +
hierachical
context-free

horizontal
context-free

University UAS

L4L3L2L1 L4L3L2L1 L4L3L2L1L4L3L2L1

Annala, J. (2022) Disciplinary knowledge practices and powerful knowledge: a study on knowledge 

and curriculum structures in regions. Teaching in Higher Education. 

https://doi.org/10.1080/13562517.2022.2114340

https://doi.org/10.1080/13562517.2022.2114340


STEM: sama opetussuunnitelma (80 op), mutta opetuksen toteutus erillään; 
yliopistossa massaluento / AMK:ssa alakohtaiset ryhmät

en mää infra-alan ihmisille kerro uudistalorakentamisen hankeprosessin 

kuvausta vaan mä käyn siinä läpi, ja ratarakentamisen, katurakentamisen, 

niin, maantierakentamisen hankeprosessin. Ja ne on aivan eri planeetalta 

kuin uudistalorakentamisen hankeprosessi. Eli, nyt sitte ku me mennään 

sinne syntyihin syviin niin voidaanko me puhua samasta kurssista? Jos 

mä opetan sille ryhmälle yhden hankeprosessin, joka on todennäkösesti

talonrakentaminen niin mitä ne infrarakentajat saa siitä talonrakentamisen 

prosessin sisällöstä? Ne, ehkä pitkästyy, vihastuu ja harmistuu kun ei ne 

saa oman alan opetusta lainkaan. (STEM-UAS-1)
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Millaiseen tietoon opiskelijoilla on pääsy?

Yhteinen opetussuunnitelma antaa erilaisen pääsyn
systeemiseen tietoon, ml. valtauttava tieto (powerful knowledge) 
eri aloilla

• HASS: opetussuunnitelmassa ja sen toteutuksessa pyrittiin
yhdistämään molempien instituutioiden tiedonintressit, mutta
jätettiin myös tilaa omille opinnoille

→ Opiskelija itse määrittää miten painottaa opintoja, joko
teoreettisemmin tai käytännöllisemmin

• STEM: opetusta ei yhdistetty, opiskelijat ja opettajat pysyivät eri
ryhmissä ja eri instituutioissa. Opetussuunnitelman tieto jäi
erilliseksi ja verraten ennalleen, sillä sisältöjen rooli vaikutti
olevan vahvempi kuin osaamistavoitteiden. 
Opetussuunnitelman ja sen totetuksen välille jäi kuilu. 

→ Instituutio määrittää millaiseen tietoon opiskelijat saavat
pääsyn

Kuva: Gordon Johnson / Pixabay
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Tietorakenteiden ja rajojen vahvuus ja heikkous
1. Oppiaineet (singulars), esim. fysiikka, historia

2. Monitieteiset tutkinto-ohjelmat (regions), joissa oppiaineita (singulars) ja 
niiden sulautumia

a) vanhemmat (esim. lääketiede, insinöörikoulutus)
b) uudemmat (esim. kauppatieteet, matkailuntutkimus)

Uudemmat: since they often lack foundational disciplines in the curricula, they 
are more diffuse and fluid, and ‘the core knowledge has not yet shaken down 
into a stable, generally accepted, incremental body of knowledge’ (Muller 2009, 
214). 
→rajojen heikkous ja uudelleenmuotoutuvuus

Rajojen heikkous ja vahvuus vaikuttaa siihen miten helppoa tai vaikeaa on tehdä
opetussuunnitelmamuutoksia; vrt. esim. luonnontieteiden määrä ja rooli DI-
koulutuksessa
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Luonnontieteellisistä perusopinnoista
Mutta se että, ne on täysin irrallaan meistä. -- Kyl mä sen hyväksyn 

että ne kaks ekaa vuotta on semmosta takapuolen kulutusta, ja 

ihmisen tavallaan.. motiivin testausta ja ajattelun testausta. 

Kyllähän se on sellasta, ratkasulähtösyyttä. Sitähän siinä koulutetaan. 

Että kaikkeen löytyy ratkasu ja sul on työkaluja sen ratkasun

löytymiseen. Se on täysin erilainen ku taas sit joku humanistinen 

lähestymiskohta. Siinä tavallaan tehään sitä tietynlaista, koulutetaan 

tietynlaiseen ajattelumalliin. Mut ehkä siellä on vähän liikaa, koska sit

sinne ei mahdu enää niitä meiän ammattiaineita tarpeeks. Me 

joudutaan sit niistä tinkimään, ja meille riittäis pienempiki matikka. 

Mut tää on semmonen ikuisuuskeskustelu mitä me käydään meiän

suunnitteluryhmässä aina kun siellä käy joku esittelemässä et no nii, 

nyt tällä kertaa saatte valita. Sit ku sanoo et me otetaan noi, ne ei me 

kyllä voida tarjota sitä teille et teiän on pakko ottaa nää. (STEM-RIU-7)
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Summausta
• Tiedon dikotomiset rakenteet  

• OPS:n tieto nojautuu vahvasti instituutioiden lainsäädännössä määriteltyyn 
tehtävään; perustellaan markkinoinnilla ja ”opiskelija-aineksella”

• Osaamistavoitteet eivät tavoita tiedollista sisältöä / tasoa

• Opetussuunnitelman ja toteutuksen välinen epätasapaino
• Keskeisimmät päätökset tiedosta tehdään opetuksen toteutusvaiheessa

• Rajojen vahvuus ja heikkous on yhteydessä
• Alan positioon (singular/region; ammatillinen/geneerinen tutkinto; vakiintunut vai ei)

• Tieteenalaan (STEM/HASS)

• Instituution ”ops-politiikkaan” ja siitä seuraaviin (johtamis)käytänteisiin

Korkeakoulupoliittinen ohjaus: tiedon harmonisointi vs. diversiteetti -
ymmärrys seurauksista?
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Jos kuitenkin tehdään monitieteisiä tutkinto-ohjelmia tai 
ylitetään instituutioiden rajoja….
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Ratkaisevaa on 

- käsitteellisen tiedon ja kontekstuaalisen tiedon 
huomiointi rinnakkain, ja opetussuunnitelman 
kumulatiivinen koherenssi, myös 
opetussuunnitelman toteutusvaiheessa

- edellyttää koko tutkinto-ohjelman osallisuutta



Tiedon keskeinen rooli korkeimman 
koulutuksen koulutustavoitteissa

• Korkeakoulutuksen ydintavoite on, että jokainen opiskelija, alasta
riippumatta, oppii tunnistamaan ja ymmärtämään arkitiedon ja 
systeemisen tiedon eron (McLean et al. 2013) 

• Jokaisella opiskelijalla, myös ammatillisissa ohjelmissa, tulisi olla 
pääsy systemiseen ja valtauttavaan tietoon (powerful knowledge) 
(Clegg 2016; Wheelahan 2010)

• Millaiseen tietoon opiskelijalla on “pääsy” (access to knowledge) 

määrittää sitä mikä opiskelijasta voi tulla (being, identity, 
conciousness) (Ashwin 2020; Bernstein 2000;Shay 2015; Wheelahan 2010)

• Yliopiston avaintehtävänä on saattaa opiskelijat transformatiiviseen
suhteeseen tiedon kanssa, siten että se muuttaa heitä ja käsitystä 
siitä, mitä kaikkea he voivat tehdä maailmassa (Ashwin 2020) 
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Kiitos mielenkiinnosta!

johanna.annala@tuni.fi
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