
Kilpailu ja vähenevät tunnit estävät oppiainerajojen ylittämisen 

 

Perusopetuksen yleisiä tavoitteita ja tuntijakoa pohtineen työryhmän ehdotuksessa, joka 

eduskunnan on tarkoitus vuoden 2011 alussa vahvistaa, tavoitellaan oppiainerajoja ylittävää, 

eheyttävää ja ongelmakeskeistä opetusta. Tähän tähtäävät mm. uudet oppiainekokonaisuudet. 

Ehdotetun taide- ja käsityökokonaisuuden edustajina tervehdimme ilolla esitetyn kaltaista 

tulevaisuuden koulua. 

 

Työryhmän ehdotus oppilaan identiteetin ja monipuolisen kasvun tukemisesta oppiaineidemme 

painopisteiksi on jo opetuksemme arkea ja kannatamme sen vahvistamista edelleen. Emme voi olla 

erimielisiä siitäkään tavoitteesta, että oppiaineidemme vähimmäis- ja valinnaistuntimääriä 

vahvistetaan. 

 

Työryhmän ehdotuksessa em. tavoitteet ovat kuitenkin täysin ristiriidassa esitetyn tuntijaon kanssa. 

Taide- ja käsityöaineiden vähimmäistunteja on karsittu niin, että 7. - 9. luokilla kaikille oppilaille 

pakollisia tunteja jää vain yksi. Ehdotuksen toteutuessa se tarkoittaisi esimerkiksi käsityön kohdalla, 

että yläkouluun jäisi 19 pakollista tuntia tekstiilityötä ja 19 tuntia teknistä työtä. Kysymys on myös 

oppilaan oikeusturvasta. Jos oppilas ei valitse vaikkapa kuvataidetta valinnaisaineeksi, on 

peruskoulun päättöarvio tehtävä tuon yhden vuosiviikkontunnin perusteella. 

 

Eheyttävien yhteishankkeiden toteuttaminen näillä tuntimäärillä on mahdotonta. Useat tutkimukset 

osoittavat, että tällaiset lyhyet opetuskokonaisuudet ajavat opettajan helposti mallioppimiseen ja 

ratkaisujen valmiiksi antamiseen. On myös tosiasia, että ehdotuksen toteutuessa harvassa koulussa 

on enää vakituista taito- ja taideaineiden opettajaa, joka voisi sitoutua oppiainerajoja ylittäviin 

yhteishankkeisiin, sillä tunteja ei kerry tarpeeksi opettajan työllistymiseksi. Ehdotuksen tavoitteissa 

kansalaistaidoiksi määriteltyjä käden ja ilmaisun taitoja ja osaamista ei niitäkään synny näiden 

tuntimäärien puitteissa vaikka kuinka pyrittäisiin keskittymään olennaiseen.  

 

On nurinkurista puhua taito- ja taideaineiden vahvistamisesta, jos samanaikaisesti varataan 

matematiikalle ja kielille mahdollisuus käyttää oppiainekokonaisuudellemme varattuja 

valinnaistunteja, mutta sama ei toimisi toisin päin. Taide- ja käsityökokonaisuuden valinnaistunnit 

ovat, opetuksen järjestäjän niin halutessa, myös vaihtoehtoisia liikunnalle, terveystiedolle ja 

kotitaloudelle. Yhdenkään oppiaineen ei tulisi perustua valinnaisuudelle. Kysymmekin, koska taito- 

ja taideaineille annetaan sama asema kuin peruskoulun muille oppiaineille?   

 

Kaiken lisäksi taide- ja käsityöaineiden ehdotettu valinnaisuus tapahtuu oppiainekokonaisuuden 

sisällä. Se tarkoittaa, että meidät taito- ja taideaineiden opettajat laitetaan kilpailemaan 

valinnaistunneista keskenämme. Asetelma ei tue yhteisopettajuutta. Pikemminkin uhkakuvana on, 

että kilpailuasetelmaan pakotettu opettaja panostaa yksilölliseen tonttiinsa ja yrittää saada oppilaat 

valitsemaan aineensa taatakseen työpaikkansa.  

 

Epäilemme myös sitä, miten yksi työryhmän perusopetukselle asettamista keskeisestä tavoitteista 

eli “perusopetuksen toteuttamisperiaatteiden selkeyttäminen” toteutuu, jos valtaa valinnaisaineiden 

toteuttamisesta siirretään yhä enemmän koulutuksen järjestäjille. Pienet, jo valmiiksi 

talousvaikeuksissa olevat kunnat tuskin toteuttavat valinnaisuutta siinä mitassa kuin ehdotuksessa 

esitetään. Seurauksena on yhä kasvava eriarvoistuminen. 

 

Olemme huolissamme siitä, miten yhteistyömme tulevaisuudessa onnistuu, jos tuntijakotyöryhmän 

ehdotus toteutuu. Emme halua kilpailla keskenämme. Tulevaisuuden avoin, eheyttävä ja yhteyksiä 

pohtiva koulu, jossa kohtaamiset tapahtuvat aitojen, arkisten ongelmien äärellä, ei toteudu esitetyn 

tuntijaon puitteissa. Taide- ja käsityöaineissa kasvatetaan juuri niitä luovia osaajia ja 

kulttuurisensitiivisiä toimijoita, joita niin monissa puheenvuoroissa on toivottu. Miksi aineidemme 

tuntimääriä halutaan vähentää? 
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