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Aineopettajaliitto AOL ry esittää pyydettynä lausuntona perusopetuksen yleisten valtakunnallisten 
tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän (OKM 2012:6) 
ehdotuksista seuraavaa: 
 
 
Ajallisesti kohdentamattomat tunnit sekä tuntien siirrot   
Tuntijakotyöryhmä ehdottaa, että oppiaineissa käsityö ja A1-kieli siirretään tunteja yläkoulusta 
alakouluun. Tuntijakotyöryhmän ehdotus siirtää tunteja yläluokilta alaluokille ei ole pelkkä 
tekninen ratkaisu, vaan siirto vaikuttaa olennaisesti oppiaineen sisältöihin ja perusopetuksen aikana 
saavutettavissa oleviin tavoitteisiin. 
 
Aineopettajaliitto katsoo, että tunnit tulisi siirtää takaisin yläluokille, jotta peruskoulussa 
saavutettavia tavoitteita ei tarvitse merkittävästi laskea. Tavoitteiden laskeminen heikentää 
oppilaiden jatko-opintovalmiuksia ja vaikuttaa nuoren etenemiseen koulu-urallaan. 
 
Se, että koulut voivat toimia eri tavoin tuntien sijoittelussa ala- tai yläluokille, hankaloittaa 
oppilaiden mahdollisia koulunvaihtoja yhdeksänvuotisen perusopetuksen aikana ja vaarantaa 
alueellisen tasa-arvon toteutumisen. 
 
Ajallisesti kohdentamattomat tunnit sekä tuntien siirrot vaikuttavat pätevien aineenopettajien 
saatavuuteen. Työryhmän tavoite parantaa pätevien opettajien saatavuutta heikentyy ja asettaa 
koulut ja oppilaat entistäkin eriarvoisempaan asemaan. Lisäksi tuntien siirto yläluokilta alaluokille 
vaarantaa oppilaan jatko-opintokelpoisuuden. 
 
Alaluokille tarvittavia lisätunteja ei voida ottaa yläluokilta, vaan tarvittaessa ne tulee lisätä 
puuttumatta yläluokkien tuntikertymään. Aineopettajaliitto ehdottaa, että alaluokille lisätään 4 
vuosiviikkotuntia. 
 
Valinnaisuus 
Tuntijakoesityksen mukaan valinnaisuus kapenee yläluokilla: valinnaisuutta on esityksessä 9 tunnin 
verran, kun sitä nykyään on 13 tuntia. Esitetyn aihekokonaisuustunnin voisi siirtää käytettäväksi 
valinnaistunteihin. Valinnaisuuden väheneminen vaikuttaa yläluokilla oppilaiden yleiseen 
viihtyvyyteen ja sitä kautta muun muassa oppilaiden jaksamiseen. 
 
Kieliopinnot ylimääräisinä opintoina 
A2- ja B2- kielet on siirretty valinnaisaineista vapaaehtoisiksi aineiksi. AOL on huolissaan 
oppilaiden kielitaidon kaventumisesta, joka saattaa seurata  tuntijakoesityksessä olevien A2- ja B2-
kielten opettamisesta ylimääräisinä. 
 



Aineenopettajien käyttö perusopetuksessa 
Tuntijakoesitys vaikeuttaa aineenopettajien käyttöä yhtenäisessä peruskoulussa. Luokilla 1 - 6 vain 
luokanopettajat ovat päteviä opettamaan ympäristöoppia, joka sisältää biologian, fysiikan ja kemian 
oppiainesta. AOL ehdottaa, että kestävän kehityksen idean tulee kuulua läpäisyperiaatteella kaikkiin 
oppiaineisiin. 
 
Tvt-hallinnan valtakunnalliset tavoitteet 
Toivottavaa on, että eri oppiaineissa opetetaan systemaattisesti tvt-taitoja koko perusopetuksen ajan. 
Perustavoitteet on kirjattava näkyviin opetussuunnitelman perusteissa. Tvt-taitoja tarvitaan jo 
ylioppilaskirjoituksiin suunniteltavien muutostenkin takia. 
 
Toteutusaikataulu 
Mikäli ehdotettu yhtäaikainen siirtyminen kaikilla luokka-asteilla uusiin tavoitteisiin sekä uuteen 
tuntijakoon toteutuu, on varmennettava, että oppilaat saavat eri oppiaineista kaikki tarpeelliset 
tiedot. 
 
 
Lausunnon keskeinen sisältö: 

• Onnistunutta esityksessä on oppiaineiden nivelkohtien asettaminen kuudennen ja 
seitsemännen luokan väliin, mikä selkiyttää perusopetuksen kokonaisrakennetta. 

• Alaluokille tarvittavia lisätunteja ei voida ottaa yläluokilta, vaan tarvittaessa ne tulee lisätä 
puuttumatta yläluokkien tuntikertymään. AOL ehdottaakin perusopetuksen 
kokonaistuntimäärän lisäämistä neljällä vuosiviikkotunnilla. 

• Oppilaiden tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien varmistamiseksi tulee kaikissa 
oppiaineissa ottaa huomioon oppilaan opettaminen erilaisten tvt-välineiden käyttöön. 

• Mikäli ehdotettu yhtäaikainen siirtyminen kaikilla luokka-asteilla uusiin tavoitteisiin sekä 
uuteen tuntijakoon toteutuu, on varmennettava, että oppilaat saavat eri oppiaineista kaikki 
tarpeelliset tiedot. 

• Aineopettajaliitto pitää tuntijakoryöryhmän ehdotusta visiottomana. Ehdotuksessa ei toteudu 
työryhmälle tehtäväksi annettu taide- ja taitoaineiden sekä kotitalouden aseman 
vahvistaminen eikä kieliohjelman monipuolistaminen. 

• Monissa kohdin esitys lisäksi vaarantaa oppilaiden tasa-arvoisen kohtelun sekä heidän 
oikeutensa pätevään ja asiantuntevaan opetukseen. 
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