
opetusministeriöl1e

Vaikka mj-nua ei ole pyydetty ottamaan kantaa tuntijakotyöryhnän
ehdotukgeen, katson sen tarpeelliseksi, koska ehdotuksella voi
olla kauskantoisia vaikutuksia ja koska esityksen eittäurättönistå
ansioista huolinatta siihen sisåltyy useita vakavia puutteita.

Ansj.ona voi pitäå ehdotuksen selkeyttå ja suppeutta. Ehdotus on
myös kirjoitettu luettavalla kielellå.
Puutteita ovat mm. seuraavat:
Ehdotus ei fttuntivå1ystärr ehdotta€ssaan ole kiinnittänyt tarpeeksi
huomiota yksilöiden välisiin eroihin ja niiden hr.lomioonottamiseen.
,fo aivan oplskelun alussa olisl kuitenkin päästävä joustavaan
yksilö11iseen ajankäyttöön, jotta voitaisiin väi"ttyä suurelta
osalta nykyisin t,odettavia oppirnisvaikeuksia. KT frene Kristianse-
nin paljon huorniota saaneen väitöskirjan vastaväittäjänä totean,
että ansiokasta väitöskirjaa cln tulkittu liian yksipuolisesti.
oman tulkintani mukaan vai.tOsl<irjan suuri ansio än se, että se
osoitti, että kun oppirnisvaikeulcsiin paneudutaan jo allcuvaiheessa,
oppinisvaikeudet voidaan suurelta osalta väIttää, TuLkimus ei
osoittanut, että osa ei voi oppia - tässä tapauksessa ruotsia. osa
ei opi - nyöskään ruotsia - jos opetus ei mukaudu heid.ån oppimise-
dellytyksiinsä,
Nykyinen oppirnisen tutkimus yleensäkin antaa aihetta toivoa, että
opetusta voidaan järjestäå jouetavasti yksilöiden tarpeiden mu-
kaan. Paikall-inen jousto voi olla joskus paikallaan, nuttå se ei
ota huomioon todellista jouston tarvetta - yksilötasoista joustoa.
Mitä edel1å esitetystä seuraa?

On yleinen tosiasia, että oppininen rakentuu aikaisemmalLe pohjal-
le. Äikaisernmat kokernukset vaikuttavat vååjäåmättä sekä t,iedolli-
sean taustaan että asentei-siin ja rnotivaatioon. Siksi on erittäln
tårkeätå, että koulunkäynnin alkuvaiheessa, ensimrnåisillä luokil-
14, opetus jårjestetään niin, että nyöhemmälle koulutyölle ]uodaan
otollinen pohja. Tulee oppia tärkeät opiskeluvalmiudet hyvin ja
vaikeuksiin tulee saada apua pikaisesti.

Äl-a-aste

Erityisesti ala-asteella bulee huolehtia kolrnesta perusasiasta.
våLinetaidosta; kirjoitetun kielen oppimisesta, rnatemaattisen
kielen oppimisesta ja vieraan kielen oppirnisesba. Jos näissä
välinetaidoissa alkaa syntyä nerkittåviä oppirnlsongelmia jo ala-
asteella, oppilaan koulutyö tulee olemaan hyvin raskas,
Jos oppilas ei opi sujuvan luku- ja kirjoitustaidon perusteita,
hånellå on 1ähes ylitsepääsemättömiä vaikeuksia selviytyå koulus-
tä, josea tietoa omaksutaan ja välitetään patjolti tekstien avul-
la. Sähköisten viestirnien kahlttymi.sestä lruclimatta tekstit ovat
tärkein tiedon välittänisen muoto ja lukemalla hankltaan pääasias-
sa uusi tieto,
Siksi al"a-asteella tulee keskeisenä tavoitteena olla luoda hyvä
luku- ja kirjoitustaidon kehittämiselle ja siihen tulee olla yksi-
löllistä joustovaraa. Vaikka luku- Ja kirjoitustaitoa voidaan ja
tuleekin kehittää kaikessa opetuksessä, oppilailla tulee alku*



luoi<illa olIa lukujårjestyksessä ioustoa niin ettå osa oppilaista
voi saada opettajan tukea muita enemmän. $ielestäni tåtä perustai-
toa ei oLe syytå jättäå tukiopetuksen varaan: sen oppimiseen tulee
käyttää opetuksen perusresursseja. Ala-luokilla on paljon tårkeåm*
påå oppia tehokas taito oppia lukemalla kuin omaksua jokin tietty
tietosisä}tö. Jos taito oR kunnossa, oppisisä1lötkin voidaan
omaksua tehokkaasti.

Koska lukemäan ja kirjoittamaan oppiminen on tärkeimpiä el1ei
tärkein - ala-asteen tiedollinen tavoite, luokanopettajien koulu-
tuksessa tulee tämän alan pedagogisia opintoja taajentaa nykyises-
tä tuntuvasti. A1a-asteen opettajien tulee ol1a erityisesti luke-
maan ja kirjcittamaan opettarnisen asiantuntijoita. tutkimus on
tuonut paljon uutta tietoa tältå alalta ja se tulisi välittyä
koulun opetukseen. Käsitykseni mukaan rneillä ei ole riittävästi
tiedostettu tätä asiaa.

Se mitå edel1ä on esitetty koskee muutettavat muuttaen myös mate-
matiikkaa. Oppilalden pitää oppia heille osittain uusi kieli - sen
kesiceiset käsitteet ja niiden käyttösäännöt,. Lisäonqelmana on se,
että matematiikka on eräässä mielesså kovin abstraktinen ja samal*
la universaalinen koodi. Jos nuori oppilas ei päåse tämän uuden
matenraattj.sen kielen sisäl1e, häne11ä tr.llee jatkossa olernaan
suuria kouluvaikeuksia. Äivan kuin vieraan kielen t,ehokas oppimi-
nen vaatii uuden koodin ymmårtänistä, matematiikka edellyttää
matemaattisten sääntöjen ymmärtämistå. Matemaattisten perustaito-
jen oppiminen on rnielestäni hoidettava perusopetuksen joustolla,
ei erillisellä tukiopetuksella.

Se nitå edellå esj-tettiin luokanopettajien koulutukseen sisälty-
västä lukernaan ja kirjoittamaan opettarnisen opinnoista pätee rnyös
matematiikkaan. Luokanopettajilla tulee olla itse11ä vankka mate-
maatt,j-nen tietänys erityisesti siltä matematiikan osalta, joka
kuuluu ala-asteen opetukseen. Lisåksi heidän tulee ol1a tietoinen
siitä, nitä tutkinus kertoo matematiikan oppimisesta ja erityises-
ti oppinisongelnista. Tätä kirjallisuutta on jo varsin paljon.
Kaikkien ala-asteen opettaiien tulee oLla asiantuntijoita perusma-
tenati ikan opettamisessa.

Edeltå esitetystå voi påätel1ä, että useiden koulutulokkaiden
äidinkieli on valn, tai pääosin, puhuttua kieltä. Kirjoitettu
kieli ei ol-e samalla tavalla luonnollinen - kieliyhteisössä el-ämi-
sen ohesssa omaksuttu äidinkiel-i, vaan se on todel-la opittava
kieli. Sama koskee rnatemaattista kieltä ja luonnollisesti rnyös
al-a-asteelLa alkavaa vierasta kieltä tai alkavia vieraita kiellä.
Myös vieraassa kielessä on alusta alicaen päästävä mukaani on
oma]<suttava kielen sanastoa, rnutta 1isäksi on opittava kielen
rakenteellista säännöstöå. Vaikka kielenkäytön ei viestinnässå
tarvitse o11a täysin virheetöntå, on kieltenopetuksessa toki
pyrittävä aina siihen, että kielenkäytön tarkkuus ja sujuvuus
edistyvät. Jos ei osaa lauseiden nuodostamisen perusperi-aatteita,
viestintå on epävarmaa, hankalaa yrnmärtåä ja tehotonta. Viestijä
luo myös itseståän melko epäedullisen vaikutel-man.

KT Kristiansenin väitökirja osoltti, että kun vieraan kielen
opiskelussa esiintyviin vaikeuksiin tartutaan pian opiskelun
alettua, tuLokset voivat olla hyvinkin rnyönteiset. siksi rnyös aI-
asteen vieraiden kielten opiskelussa tulisi o11a yksilö11istä
joustovaraa.
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Yleinen johtopåätös edellå esltetystä on si.is se, ett,ä ala-asteel-la tulee erityieesti huolehtia kaiken kouluopiskelun keskei-stenväIinetait'ojen perusteid^en oppirnisesta: hyväslä luku- ja kirjoi*tustaidosta, matematiikan perusasioiden oäaksumisesta j" 
"iåiåå"kielen pergsteiden vankasta omaksumisesta. Äla-asteelIä ei tuleasettaa liian kunnianhirnoi.eia sisä11ö11isiå tavoitteita. sensijaan tulee asett.aa korkeat vaabimukset si11e, että opitaankaiken tehokkaan oppimisen perustaidot, Äla-asteel1a on aikakiinnittää paljon huomiota oppirnisen prosesseihin ja strategioi*hin: jos ne saadaan hyvåän xuntoon, åisåttöjenkin -oppimin"ri-xåy

jatkossa tehokkaaicsi.

Yläaste

Yläasteella tulee jatkaa määrätietoisesti opiskelutaitojen i<ehit-tämistä ala-asteen luomalta pohjalta,
Tärnä merkitsee esinerkiksi tekstistå oppimisen ja pååttelevän jakriittisen lukemisen taito jen opettarnista lcaitilsa aineisså.
samoin on kehitett,ävå taitoa käyttää kirjoitusta oppimisen ja grnanajattelun kehittämisen apuvälineenä. Yiäasteen qppilaiden' tuleeperehtyå erilaisiin tekstila jeihin ja niiden raxenåinisperiaattei-siin.
Kun tällaisia taitoja ja valmiuksia hyödyntåä tekstejä harjoite-taan kaikissa aineissa, voidaan oppifåiOän itsenäistå tiedönhan-kintaa lukema]la ja sen osoittarnistå kirjoittamalla lisåtä tuntu-vasti ala-asteeseen verrattuna.

Lukio

Lukiossa tulee jatkaa tekst.istä oppimisen taitojen kehittärnistä.
Tulee kehittää kykyä löyLää pääaja€ukset laajastdkin tekstirnääräs-tä. ja esittää kornmentteja ja kysymyksiä lu-etusta, Kykyä esittää
omia ajatuksia jå näkemyksia ponäiäxärevissa ja argumdntätiivisssateksteisså tulee kehittää rnäårätiet,oisesCi. Äiattelutaitojenkehittänj-sen tulee oLla tårkeä osa lukion kaikkea työskentelyå1
Työryhnå on rnieleståni osoittanut puuttuvaa harkintakykyå lukionkiei.iohjelman esityksessään, Lukion käyneen oppilaan riäritaidoksiei riitä suornen kaltaisessa maassa, jo[a liitlyy entistä selvenminosaksi yleiseurooppalai,sta talouslärjestelnl{a, kahden kielenjonkin asteinen taito. Jos työryhnån ehdotulcset toteutuislvat,neil1ä varnistettaisiin vain, ettå lukion käynaet osaisivat kghta-laisesti englantia ja ruotsin alkeistaidän. Tämä varmj-stettukielitaito ei tietenkåän voi olla riittävä.
Korkeatasoinen ja monipuolinen kielitaito ovat väIttärnättöniä
maamme talous- ja sivistyselärnän kannalta. Tällaista kiistattomantärkeätä taitoEotentiaalia ei tule asettaa ositt,ain riippuvaiseksioppilaiden valinnoista. Meitlä on jo nyt näyttöä siitål että kunlukiosta .poistettiin kolmannen oppi.laalle viäraan kielen pakotli-suus, C-jaltai D-kielten opiskelun määrä on vähentynyt rämahdus-maisesti. Tärnä 1a.xy-y rnyös yksiselitteisesti y1icppif åsi<ir j"it"*tå"ylinääräisten kielten kirjoittajien xiriäittäinåärissä. pitkän
rnatematj. ikan val innal 1 a tatkiko id.aan lyhytnåköi sesti ki el iopinto j apttis. Näln lnm. yliopistotasolle siirtyy painetta alkeiskurssienjårjestämiseen.
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Jo nykyinen lu]<io osoittaa, ettå oppilaat vaLintatilanteessa
käyttävät valinnaisuutta tavalla, jota ei valtakunnallisesti pitää
toivottavana, Lukio on kehittynyt l-askelmoivien pisteenkerääjien
opinahjoksin joille laaja yleissivistys ei oIe nikään itsöisarvo,
Edellä esitetty rnerkit,see, että lukiossa tulee - Euroopan kansal*
liskielten ja kulttuurien toimi-kunnan nietinnön esittänållä taval-
la * kaikkien oppiJ.aiden opiskella toisen kotimaisen kielen lisäk-
si kahta vierasta kieltå. Tärnä on o1lut ennenkin nahdollista ja
sen edellytykset ovat parantuneet opetusmetodiikan kehittymisen
rnyötå. Vain näin menetel-len varmistetaan maallemme tärkeå monipuo-
linen kielitaitoo jonka tuottamista yht,eiskunnan ylläpitänä}tä
yleissivistävä1tä koululaitokselta voidaan toki odottaa. Suomalai-
s€en lukiotasoiseen yleissivistykseen kuuluu kot.imaisten kielten
lisäksi kahden vieraan kielen opiskelu.

Työryhrnå ei ole rnielestäni riiLtävästi paneutunut valinnaisuuden
prerblematiikkaan (eikä yleissivistyksen olernukseen) . l'{itä enemmän
opiskelusta jätetään valinnaisuuden varaan, sitä enemmån formaali-
sessa opetuksessa hankltun yleissivistyksen siså}tö ja taso jää
yksilökohtaisten ja paikallisten satunnaistekijöiden varaan.
Hankitun yleissivistyksen sisältö ja taso tulee kovin allttiiksi
kodin vaikutuksille ja erityisesti heikonnista kotioloista tulevat
oppilaat ovat alttiita vaaralle valita itselleen toisarvoinen
opiskeluohjelma. Myös alueelliset erot korostuvat. oppilaiden
rnotivaatioailahtelut voivat korostua kohtuuttomasti. Toveriryhrnån
aiheuttana paine vaatirnattomaan opinto-ohjelnaan on rnyös varteen-
otettava tekijä. Kaikesta tästä on esinerkkejä tutkinuskirjalll-
suudessa.

Valinnaisuus kuuluu niihin sanoihin, joita vastaan ei voi ol1a. Se
on peruspositiivinen sana kuten åitin rakkaus, demokratia, vapaus,
veljeys ja tasa-arvoisuus. sanojen konnotaat,ioilla pelaamisesta on
parhaita - ja sanalla halpahintaisimpia - esimerkkejä pakko-sanan
liittäminen ruotsin kielen opiskeluun: kun pakko-sana kuulostaa
pahalta, oD rnelkein jo periaatteessa oltava frpakkoruotsiarr vas-
taan.

Kasvatus ja opetus on hyvin altis retoriikalle, jolla liikutetaan
tunternuksia ja hiljennetään rationäalisen ajattelun ääntä, Uudis-
tuksia voidaan ajaa esim. valinnaisuuden lisäåmisen nimissä ja
vastustaa niitå oppilaan oikeusturvan ninissä. Ymmårtääkseni ei
ole kovinkaan taitava argumentoija. joka ei tarvittaessa pysty
retoriikan tasolla löytåmään hyväItå kuulostavia ja vakuuttavia
perusteluja lähee rnille tahansa rnenettelylle. Retorinen skolas-
tiikka ei kuitenkaan liene koskaan johtanut nihinkåän kestävään.

Edellå esitetyn perusteelLa voi kysyä, onko rnahdollista, että
runsasta valinnaisuutta korostava näkemys saattaa o11a osittain
vastuun pakoilua: yritetään påästä kaikkien oppilaiden opettani-
$een liittyvistä rnotivaatio-ongelmista ja oppimisongelnista anta-
nalla valj-nnan vapautta ja opettanalla vain niitä jotka ovat
halukkaita opiskelemaan kyseistä ainetta. Vastuu hankaluuksien ja
ongelmien välttätnisestä siirretään rrasiakkaille". Jos ei halua
lukea jotakin ainetta, omapahan on asi.ansa" Kaikilla on samat
mahdollieuudet, äana tilaisuus: on heidån oma asiansa, miten
käyttävät mahdollisuuksia hyvåkseen. Mutta jos voirnme ennakoida,
ettå tarjottu nahdollisuus johtaa vinoubuneeseen mahdollisuuksien
käyttöön, rnissä nåårin voimme hyvål1ä omallatunnolla siirtää
kaiken vastuun seurauksista lasten ja nuorten omi1le harteille?



Motivaatio ei ole pelkästään toininnan käynnistäjä ja tulosta
nååräävä telrijå, vaan rnot,ivaatio voidaan myös luoda ja sitå voi-
daan kehittää. On oppilaiden ja opetuksen aliarvioinista l-ähbeä
siitä, ettå oLennaiEesti vain valinnaisuus ja vapaaehtoisuus 1uo
rnotivaat,iota oplskella. rtPakollisuudellart ei tarvltse olla nritäänelirnellistä yhteyttä notivoituneisuuteen.

Näin päädytään siihen, että rnikäIi haluamme varmistua, että nuo-
risollarnrne on tietynsisä1töinen ja -tasoinen yleissivistys r fie
sisåJ-lytämme kyseiset opinnot kaikkien opinto-ohjelnaan. Me emme
jät,å kaikille tarpeel lisen yleissivistykeen toteutumisen nahdoll i-
suutta alttiiksi erilaisille satunnaistekijöifle.
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