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Opetus- ja kulttuuriministeriölle 

 

 

Suomen Opinto-ohjaajat ry:n lausunto Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja 

tuntijako (OKM 2012:6 ) -työryhmän ehdotuksiin 

 

Suomen Opinto-ohjaajat ry:n mielestä Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on onnistunut ottamaan 

esille sille toimeksiannossa esitettyjä tavoitteita. Työryhmän esityksen tulisi kuitenkin olla 

kunnianhimoisempi visio tulevaisuuden koulusta. Pyrkiikö työryhmä säästämään ennakkoon vetoamalla 

heikentyvään talouteen? Eikö koulutukseen panostamista nähdä investointina tulevaisuuteen? 

Esityksessä tulee huomioida paremmin luokkien 7 – 9 oppilaiden ikäkaudelle tyypilliset kehitystehtävät 

ja murrosiän tuomat haasteet. 

 

Teoreettisten oppiaineiden opiskelu luo hyvän pohjan, ja kun siihen lisätään sopiva määrä taito- ja 

taideaineita sekä valinnaisuutta, opinnoilla voidaan tukea oppilaan hyvinvointia ja motivaatiota. 

Tutkimusten mukaan vaikutusmahdollisuudet omaan työhön lisäävät työtyytyväisyyttä. Miksi 

vaikutusmahdollisuus halutaan viedä pois luokkien 7 – 9 oppilailta valinnaisuutta vähentämällä? Tämä 

on myös ristiriidassa osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisen kanssa. 

 

Taito- ja taideaineet tukevat oppilaan kokonaispersoonallisuuden kasvua ja kehitystä sekä kehittävät 

ajattelua ja soveltamistaitoja. Työryhmä on esittänyt taideaineiden tuntimääriin lisäystä, mitä Suomen 

Opinto-ohjaajat ry pitää hyvänä. Valinnaisuuden vähentäminen saattaa kuitenkin vähentää taideaineiden 

opiskeluun käytettyä kokonaistuntimäärää. 

 

Suomen Opinto-ohjaajat ry pitää hyvänä, että kansalaisvaikuttaminen on huomioitu esityksessä. 

Yhteiskuntaopissa oppilaiden iän huomioivan sisällön tuominen vuosiluokille 1 – 6 tukee osaltaan 

tulevaisuuden kansalaisten kasvua aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi  

 

Osaamisen vahvistaminen 

Suomen opinto-ohjaajat ry katsoo, että vähentämällä oppitunteja luokilla 7 – 9 suomalaisia ei pystytä 

nostamaan maailman osaavimmaksi kansaksi. Opetustunteja on nytkin alle OECD-maiden keskiarvon. 

Kokonaistuntimäärä luokilla 7 - 9 tulee vähintäänkin säilyttää nykyisen voimassa olevan tuntijaon 30 

viikkotunnissa. Valinnaisuutta ei tule vähentää ja aihekokonaisuuksille esitetty tunti tulee siirtää 

valinnaisaineisiin.  

 

Valinnaisuuden vähentäminen ja pakollisuuden lisääntyminen eivät edistä erilaisten oppilaiden 

huomioimista eivätkä oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä, joihin työryhmä esityksellään pyrkii. 

Tuntijakoesityksen tulisi huomioida paremmin nuoren kehityspsykologinen vaihe ja tarjota nuorelle 

hänen kiinnostustaan ja vahvuuksiaan vastaavaa opetusta. Koska Suomi tarvitsee tulevaisuudessa kaikki 

kädet, on tärkeää, että myös kädentaitajat voivat kehittää osaamistaan oppivelvollisuuskoulussa. Monen 

nuoren oppimisen riemu syntyy tekemisestä ja kokemisesta taito- ja taideaineiden parissa. Taito- ja 

taideaineiden opiskelu tukee myös teoria-aineiden soveltamista ja syventää samalla teoria-aineiden 

oppimista. 

 

 



Valinnaisuus 

Suomen ensimmäisen Pisa-tutkimuksen erinomaisiin tuloksiin on osaltaan vaikuttanut valinnaisuuden 

määrä, joka oli tuolloin 20 vvt luokkien 7 – 9 aikana. Näin ollen ei ole perusteita vähentää oppilaille 

valinnaisten aineiden tunteja yläkoulussa. Niitä pitäisi pikemminkin lisätä. Valinnaiset opinnot 

parantavat oppilaiden opiskelumotivaatiota ja tuovat tasapainoisuutta ja vaihtelua koulupäiviin. On 

myös tärkeää, että oppilas voi suunnata valintojaan perusopetuksen päättövaiheessa jatko-opintojensa 

mukaisesti. Mikäli opetuksen järjestäjä tarjoaa opetusta vain vähimmäistuntimäärän, 7 – 9 luokkien 

minimituntimäärään ei mahdu edes työryhmän esittämää yhdeksää (9) tuntia valinnaisaineita. 

 

Kielivarannon kehittäminen 

Uudenlainen kansainvälinen asetelma vaatii enemmän kieli- ja kulttuuriosaamista, eikä näin ollen A1- ja 

A2-kielten tuntimääriä voi vähentää. Kielivarannon kehittäminen vaatii ensisijaisesti harvinaisten kielten 

opetuksen laajentamista A1-kielenä ja ranskan, saksan ja venäjän lisäksi espanjan, portugalin, japanin ja 

kiinan kielten huomioimista kielitarjonnassa. Kansallisen kielivarannon laajentaminen edellyttää harvinaisten 

kielten opiskelun aloittamista nimenomaan A1-kielenä, koska A2-kielenä aloitettu kieli muutetaan usein 

lukioon siirryttäessä B2 tai B3-kieleksi. Valinnaisen kielen opiskelu oppilaalle ”ylimääräisellä ajalla” 

voi osaltaan lisätä polarisaatiota ja eriarvoisuutta. Kunnille tarjottava kielten opetuksen lisärahoitus on 

periaatteessa hyvä asia. Kuntien oma rahoitusosuus valinnaisten kielten opiskeluun on haaste, mikäli 

kuntatalous entisestään kiristyy. Suomen Opinto-ohjaajat ry:n mielestä kansallisen kielivarannon 

kehittämistä tukee parhaiten valtion ylimääräisen rahoituksen suuntaaminen pienempiin opetusryhmiin 

valinnaisten kielten opetuksessa.  

 

Oppilaanohjaus 

Suomen opinto-ohjaajat ry:n katsoo, että oppilaanohjauksen tuntimäärä tulisi nostaa 3 vvt:iin. 

Oppitunneilla oppilas kehittää oppimaan oppimisen taitojaan ja itsetuntemustaan. Tunneilla perehdytään 

eri ammattialoihin, koulutusvaihtoehtoihin, työelämään sekä yrittäjyyteen. Oppilas pohtii uravalintaansa 

ja vahvuuksiaan, jolloin väärät valinnat vähenevät. Oppilaanohjauksen tunnit nopeuttavat osaltaan 

oppilaiden siirtymistä työelämään, pidentävät työuria ja luovat pohjaa elinikäiselle oppimiselle sekä 

ehkäisevät tehokkaasti syrjäytymistä. Oppilaanohjauksen tunnit tulee sijoittaa tuntijaossa luokille 7 - 9, 

jolloin ne parhaiten tukevat oppilaan suuntautumista perusopetuksesta toiselle asteelle ja hänen 

uravalintaansa. 

 

Oppilaanohjaus -nimikkeen muuttaminen opinto-ohjaukseksi 

Suomen opinto-ohjaajat ry esittää, että tuntijakopäätöstä tehtäessä oppiaine Oppilaanohjaus muutetaan 

oppiaineeksi Opinto-ohjaus. Opinto-ohjaus -nimike on oppijalähtöinen. Se ilmentää konstruktivistista 

oppimiskäsitystä ja oppilaan aktiivista otetta ja osallisuutta oman elämänsä ja tulevaisuutensa 

suunnittelussa. Nimike on ollut käytössä vuodesta 1993 asti ja olisi yhdenmukainen muiden asteiden 

nimikkeen kanssa. 

 

Suomen opinto-ohjaajat ry:n lausunnon keskeinen sisältö 

Kokonaistuntimäärää ei saa vähentää luokilla 7 - 9 nykyisestä 30 vvt / lukuvuosi. 

Valinnaisaineiden tuntimäärää tulee lisätä vuosiluokilla 7 - 9 vuoden 1993 tuntijaon mukaiseksi 20 

vvt:iin. 

Kielivarannon vahvistaminen tulee kohdentaa erityisesti harvinaisten kielten opetukseen A1-kielenä. 

Oppilaanohjauksen tunnit tulee sijoittaa tuntijaossa luokille 7 - 9, jolloin ne parhaiten tukevat oppilaan 

suuntautumista perusopetuksesta toiselle asteelle ja hänen uravalintaansa. 

Oppilaanohjaus -nimike tulee muuttaa nimikkeeksi Opinto-ohjaus. 
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