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SUOMEN OPINTO-OHJAAJAT  RY:N LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKOTYÖRYHMÄN 

RAPORTTIIN 

Opetusministeri Henna Virkkusen 3.4.2009 asettaman työryhmän tehtävänä oli 

valmistellaperusopetuksen yleis iksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja 

perusopetuksentuntijaoksi . 

Perusopetuksen tuntijako 

Suomen Opinto-ohjaajat ry pitää hyvänä, että tuntijakotyöryhmä esittää opinto-ohjauksen 

oppituntien säilyttämistä myös uudistuvassa perusopetuksen tuntijaossa. Opinto-ohjauksen osa-

alueet kasvun ja kehityksen tukeminen, opiskelun ja oppimisen ohjaus sekä ura- ja 

elämänsuunnittelun ohjaus tarvitsevat aikaa ja opinto-ohjauksen asiantuntijan antamaa opetusta.  

Opinto-ohjaus kokoavana periaatteena (koko koulu ohjaa) ja oppilaanohjauksen oppitunnit on 

nähty Suomen menestystekijänä elinikäisessä ohjauksessa (Vuorinen, R. 2010) 

Oppitunnit ovat olennainen osa ohjausprosessia. Ne tehostavat ja tukevat ohjausprosessia. 

Oppitunneilla voidaan lisätä oppilaiden työelämätietoutta ja eri ammattien tuntemusta, jotka ovat 

olennainen osa onnistunutta jatkokoulutus- ja uravalintaa. Oppitunnit mahdollistavat eri 

koulutusalojen esittelyn objektiivisesti, edistävät sosiaalistumista ja tasa-arvoa ja antaa 

mahdollisuuden oppilaan havainnointiin, tukeen ja ohjaukseen ryhmässä. Oppitunnit mahdollistavat 

ajantasaisen tiedon välittämisen kaikille taloudellisesti. Opiskelun ja oppimisen ohjaus tarvitsee 

myös aikaa, koska opiskelu muuttuu siirryttäessä 6. luokalta 7. luokalle. Se on myös hyvä hetki 

kehittää opiskelutaitoja ja pohtia omaa oppimista. 

 

Opinto-ohjauksen keskeisenä sisältönä on itsetuntemuksen lisääminen ja oppilaan omien 

vahvuuksien löytyminen, jotka ovat myös avaimia onnistuneeseen valintaan ja nopeampaan 

siirtymiseen koulutukseen ja työelämään. Opinto-ohjauksen avulla voidaan edistää tasa-arvon 

toteutumista jatkokoulutuksen ja työuran valinnassa. Opinto-ohjauksella voidaan osaltaan myös 

ehkäistä syrjäytymistä ja näin säästää voimavaroja, kun korvaavia toimenpiteitä tarvitaan 

vähemmän. Syrjäytymisen ehkäisy edistää myös inhimillistä hyvää. 

 

Nuorisobarometrin mukaan nuoret toivovat lisää tietoa työelämästä ja koulutuksista. Opinto-

ohjauksessa on mahdollista välittää tätä tietoa puolueettomasti ja ohjata nuorta hahmottamaan 

monimuotoinen koulutustarjonta. Opinto-ohjauksen tunnit mahdollistavat myös työpaikkavierailut. 

Opinto-ohjauksen henkilökohtaisella ohjauksella ei pystytä välittämään tietoa kustannustehokkaasti 

ja henkilökohtaisen ohjauksen resursseja tulisi lisätä moninkertaiseksi, mikäli oppitunteja ei voi 

käyttää tiedotuskanavina.  

 



Yksi lisätunti toisi syvyyttä työelämätuntemukseen, koska vierailuja työpaikoille voisi lisätä. 

Lisätunti mahdollistaisi itsetuntemusta ja oppimista käsittelevien aiheiden sekä koulutusalojen ja 

ammattien kattavamman esittelyn oppilaille. Tuntijakoehdotuksessa esitetään valinnaisuuden 

lisäämisestä. Se lisää osaltaan myös opintojen aikaisen tiedottamisen määrää ja merkitystä. 

Tiedottaminen on taloudellisempaa, kun sen voi tehdä koko ryhmälle kerrallaan. 

Henkilökohtaisessa ohjauksessa syvennetään ja toimitaan yksilölähtöisesti. 

 

Suomen opinto-ohjaajat ry pitää hyvänä 

- työryhmän esitystä tuntijakoasetuksen sekä perusopetusasetuksen yhdistämisestä 

valtioneuvoston antamaksi perusopetusasetukseksi. 

- turvallisen oppimisympäristön määrittämistä asetuksella  

- oppilaan vähimmäistuntimäärän kasvattamista neljällä vuosiviikkotunnilla ja  

- tuntijaon kehittämistä mm. valinnaisuutta lisäämällä. 

- kielten opetuksen aloittamisen varhentamista  

 

Suomen opinto-ohjaajat ry suhtautuu kriittisesti seuraaviin seikkoihin 

- oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutuminen oppilaanohjauksessa ja oppilashuollon 

saatavuudessa eri kunnissa ja maan eri osissa  

- yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi koko maan alueella puuttuu 

- uusien oppiaineiden lisääminen samanaikaisesti, kun pyritään oppiaineiden yhteistyöhön ja 

joustavuuteen 

- uusilla tuntijaratkaisuilla tulee vähentää oppilaiden korostamaa kiireen tuntua  

- tuntijakotyöryhmä ei ota kantaa ryhmäkokoihin, vaikka riittävän pienet ryhmät lisäävät 

turvallisuutta ja mahdollistavat oppilaiden osallisuutta tukevien opetusmenetelmien käytön 

suuria ryhmiä paremmin 

- integroitujen oppilaiden määrän säätely asetuksessa puuttuu 

- opetussuunnitelmien perusteissa ei huomioida yhä lisääntyvää erityistä tukea tarvitsevien ja 

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrää 

- taito- ja taideaineiden yhteisenä opetettava tuntimäärän väheneminen 7.-9. luokilla  

- uudistusten edellyttämän yhteissuunnittelun lisääntymiselle ei ole varattu riittävästi aikaa 

 

Raportissa ehdotettujen muutosten seurauksena oppilaanohjauksen tarve kasvaa muun muassa 

valinnaisuuden lisääntymisen johdosta. Oppilaanohjauksen merkitystä perusopetuksen tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta tulee selkeyttää ja määrittää eri toimijoiden roolit ja tehtävät ohjauksen 

toteuttamisessa. Lisääntyvän ohjaustarpeen kustannusvaikutukset tulisi myös selvittää. 

Oppilaanohjauksen kehittämistoiminnalla on kehitetty ohjausta eri puolilla Suomea. Nyt tarvitaan 

oppilasmääräkatto, jotta oppilaiden yhdenvertainen oikeus saada ohjausta toteutuisi. 
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