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Peruskoulun opetussuunnitelma-
ja tuntijakouudistus

petusminister iö asetti
3.4.2009 työryhmän pohti-
maan vuonna 2003 tehtyjen
perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteiden uusimis-
ta. Uudistustarpeet konkre-
tisoituvat oppiaineiden tärke-
yttä peilaavassa tuntikehykses-

sä, jossa määritellään valtakunnalliset mi-
nimituntimäärät kullekin oppiaineelle. Ai-
noa uudistussuunta, jonka työryhmä oh-
jeekseen sai, oli hallitusohjelmaankin kir-
jattu tavoite vahvistaa taito- ja taideainei-
den asemaa. Opetusministeriön maalis-
kuussa 2010 julkaistun kulttuuripoliittisen
selonteon (OPM 2010a) mukaan taide- ja
taitoaineiden osuus tulisi yleissivistävässä
koulussa opetettavista aineista olla kolman-
nes, minkä lisäksi harrastusmahdollisuuk-
sia tulisi järjestää nk. eheytetyn koulupäi-
vän sisälle. Työryhmä kuuli monen asian-
tuntijan selvityksiä ja useat koulutuksesta
kiinnostuneet etujärjestöt antoivat työryh-
mälle neuvoja ja opastusta työhön.

Tuntijakoa uudistaneella työryhmällä
oli työnsä pohjaksi saatavilla muun muas-
sa Opetushallituksen keräämiä komment-
teja koulujen rehtoreilta edellisestä, vuo-
den 2003 perusopetuksen opetussuunni-
telmauudistuksesta (Kartovaara 2009).
Tuntijakoa arvioidessaan yli puolet rehto-
reista (56 %) oli sitä mieltä, että taito- ja
taideaineita oli vuoden 2001 tuntijaossa
liian vähän. Rehtorit moittivat sitä, että
valinnaisuuden vähentäminen oli laskenut

Päivi-Sisko Eerola

Musiikki valtakunnallisessa
peruskoulun opetus-
suunnitelmatyössä

Raportoin seuraavassa opetusministerin asettaman peruskoulun tuntijakotyö-
ryhmän viimeisintä opetussuunnitelmatyötä musiikinopetuksen osalta.

O
erityisesti oppilaiden taito- ja taideainei-
den kokonaistuntimäärää. Rehtoreiden
mielestä tämä on lisännyt perusopetuksen
tietopainotteisuutta ja tehnyt 7.–9.-luok-
kalaisten koulunkäynnistä aiempaa ras-
kaampaa, mikä rehtoreiden mielestä voi
puolestaan heijastua opiskelu- ja koulun-
käyntimotivaatioon. Taito- ja taideaineista
eniten valiteltiin liikuntatuntien vähyyttä
(53 %), toiseksi eniten musiikintuntien
vähyyttä (30 %). Toisaalta rehtoreiden mie-
lestä koulupäivät ovat Suomessa alaluo-
killa kovin lyhyitä, joten taito- ja taideai-
neiden tunteja saataisiin lisää kasvattamalla
1.–6.-luokkien kokonaistuntimäärää tai li-
säämällä kerhotoimintaa. (Kartovaara 2009,
7–8.)

Työryhmä antoi raporttinsa opetusmi-
nisteriölle 1.6.2010 (OPM 2010c). Uudis-
tuksessa esitettiin lisää valinnaistunteja sekä
kahta uutta oppiainetta: etiikka ja draama.
Liikunnanopetus sai huikeasti lisäystä (4
vvh) tuntimääräänsä, mitä mm. rehtorit
olivat toivoneet. Lisäksi työryhmä ehdotti
vieraiden kielten aloittamisen aikaistamista:
A1-kieli aloitettaisiin jo 2.-luokalla, A2-
kieli viimeistään 5.-luokalla ja B-kieli vii-
meistään 6.-luokalla.

Keskityn seuraavaksi siihen, miten
musiikin oppiainetta käsiteltiin tuntijakoa
uudistaneessa työryhmässä.

Musiikinopetus peruskoulun
tuntijaossa

Musiikki on perusopetuksen kaikille
yhteinen oppiaine, joka on tähän asti kuu-
lunut taito- ja taideaineiden kokonaisuu-
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teen. Työryhmän ehdotuksessa oppiaine-
ryhmien jakoa ehdotettiin uudistettavaksi
siten, että syntyisi “Taide ja käsityö” -op-
piainekokonaisuus, johon kuuluisivat ku-
vataide, musiikki, käsityö ja draama. Lii-
kunta putoaisi tästä ryhmästä pois ja muo-
dostaisi “Terveys ja toimintakyky” -oppi-
ainekokonaisuuden yhdessä terveystiedon
ja kotitalouden kanssa.

Peruskoulun olemassaolon aikana yh-
teisesti opetetun musiikin minimituntimää-
rä on vuoden 1970 tuntijakoa lukuunot-
tamatta aina määritelty 7 vuosiviikkotun-
niksi (vvh). Taito- ja taideaineiden valin-
naistuntien määrä sen sijaan on vaihdellut
ollen vuonna 1985 jopa 23 tuntia. Uu-
simmassa ehdotuksessa taide- ja käsityö-
aineiden valinnaisia tunteja ehdotetaan
kasvatettavaksi 16 tuntiin. Kaikille yhteis-
ten tuntien osalta musiikki säilyttäisi pe-
ruskoulun aikana 7 vvh:n valtakunnalli-
sen minimimäärän.

Taulukkoon 1 on merkitty musiikin
pakollisten tuntien sekä valinnaisten tun-
tien jakautuminen eri luokka-asteille vuo-
sien 1970, 1985, 1994 ja 2001 tuntijaoissa
sekä uudessa tuntijakoehdotuksessa. Valin-
naisten tuntien maksimimäärän pudotus
vuonna 2001 vähensi taito- ja taideainei-
den tunteja käytännössä 3–5 vuosiviikko-
tunnilla, sillä vuoden 1993 tuntijaon mah-
dollistama maksimimäärä, 20 tuntia, ei
Kartovaaran (2009) mukaan todellisuudes-
sa täyttynyt.

Taideaineiden ja käsityön opetus on
alakoulussa opetettujen yhteisten tuntien
jälkeen suurimmalta osin ollut valinnais-
ten tuntien varassa 7. luokan jälkeen. Uutta
vuoden 2010 ehdotuksessa on se, että va-
linnaisuus ulotettaisiin jo alakouluun
(8vvh). Ehdotuksessa yläkoulun valinnai-
sista tunneista 6 h on oppilaan valittavia,
2 h opetuksen järjestäjän valittavissa.

Valinnaisuuden jakautumista musiikin,
kuvataiteen, käsitöiden ja liikunnan kes-
ken voi tarkastella lukuvuotta 2007-08
koskevasta tilastosta (taulukko 2). Kaup-
pisen (2009) mukaan saadun musiikinope-
tuksen vuosiviikkotuntimäärä oli 1.–6.luo-
killa 8,6 vvh ja 7.–9. luokilla 1,2 vvh. Va-
linnaisia tunteja annettiin musiikissa
keskimäärin 2,8 vvh. Musiikki jäi siten
tuntimäärässä jälkeen kuvataiteista ja kä-
sitöistä valinnaisten tuntien lisäämisen jäl-
keenkin. (Kauppinen 2009.)

Taulukosta 2. näkee, että taide- ja tai-
toaineille ehdotettuja lisätunteja ollaan
suuntaamassa liikuntaan ja uuteen kiistan-
alaiseen oppiaineeseen, draamaan, kuva-
taiteen kustannuksella.

Valinnaisaineiden valinnat

Koska suuri osa taito- ja taideaineiden
opetuksesta – erityisesti yläkoulussa, mut-
ta jatkossa mahdollisesti jopa alakoulussa-
kin – on valinnaisuuden varassa, kiinnos-
taa selvittää, mitä valinnaisaineita oppilaat

Taulukko 1. Peruskoulun vuosien 1970–2001 sekä vuoden 2010 ehdotetussa tuntijaoissa musiikille
jaetut pakolliset tunnit (Kauppinen 2009 ja OPM 2010c).
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valitsevat. Se tarkoittaa käytännössä: kuin-
ka oppilaat päättävät eri aineopettajien
työvelvollisuudesta? Jorma Kuusela (2009)
on tutkinut taito- ja taideaineiden valin-
toja perusopetuksessa 2000-luvulla. Selvi-
tyksen mukaan vuonna 2004 kouluissa
käyttöönotettu uusi opetussuunnitelma
aiheutti notkahduksen taideaineiden va-
linnoissa, mutta valintojen määrä nousi sit-
temmin uudistusta edeltäneelle tasolle.
Vuonna 2009 peruskoulun päättäneestä
ikäluokasta (9. lk.) noin 17 % ei valinnut
lainkaan valinnaista taito- tai taideainetta.
Samaisena vuonna 9. luokan tytöistä 27 %
ja pojista 16 % opiskeli valinnaista musiik-
kia. Kuvataiteen valinnaisia kursseja valit-
si 9. luokalla 42 % tytöistä ja 18 % pojista;
käsitöitä 37 % tytöistä ja 56 % pojista; sekä
liikuntaa 23 % tytöistä ja 42 % pojista.
(Kuusela 2009, 7–11, 24.) Huomattavaa on,
että pojat eivät valitse juurikaan taideai-
neita (16% musiikkia, 18 % kuvataidetta),
vaan mielummin liikuntaa (42 %) ja käsi-
töitä (56 %). Koulumenestys – tai sen puute
– on Kuuselan (2009) mukaan yhteydessä
valinnaisten aineiden valintoihin. Oppilaat,
joilla on heikko kaikkien aineiden keski-
arvo, ovat valinneet taito- ja taideaineita
runsaasti lukuaineiden vastapainoksi. Me-
nestyvillä oppilailla taito- ja taideaineet
kilpailevat valinnaisuudessa kielten opin-
tojen kanssa (Kuusela 2009, 12-14, 16–22).

Musiikkia valitaan siis Kuuselan (2009)
mukaan taito- ja taideaineista kaikkein vä-
hiten, mikä on tuttu ongelma muuallakin:
Englannissa musiikkia valitaan pakollisten
tuntien päättyessä vielä vähemmän (La-
mont 2001). Maantieteellisesti tarkastel-
tuna musiikkia valitaan vähiten Oulun lää-
nissä ja maaseutumaisissa kunnissa, enem-

män kaupungeissa sekä Itä- ja Etelä-Suo-
men läänissä, joista jälkimmäisessä taito-
ja taideaineita valitaan kuitenkin yleisesti
vähiten koko maassa (Kuusela 2009).
Musiikin valinnaisuuden suosimisella ja
suosimattomuudella voi epäillä olevan
yhteys opettajien saatavuuteen ja kelpoi-
suuksiin, mutta Kuuselan selvitys ei pyri
maantieteellisyyttä selittämään.

Kuuselan (2009) raportoimien valin-
naisaineiden valintojen perustella näyttää
siltä, että musiikki sijoittuu taito- ja taide-
aineiden parissa lähemmäksi liikuntaa kuin
toista taideainetta, kuvataidetta, joka näyt-
täisi olevan käsityön pari. Musiikki oli
poikkeuksellinen valinnaisaine, koska se
kasvatti suosiotaan tyttöjen valitsemana
oppiaineena koko 2000-luvun (Kuusela
2009). Tytöt valitsevat useammin musiikin
ja pojat liikunnan, mutta samankaltaisia
piirteitäkin on. Sekä liikunnan- että mu-
siikintunneille hakeutuvilla on useimmi-
ten hyvä arvosana oppiaineen kaikille yh-
teisestä opetuksesta. Tyttöjen suosiman
kuvataiteen ja poikien suosiman käsityön
osalta vastaavaa suhdetta ei ole. (Kuusela
2009.) Miksi musiikkia valitaan taito- ja
taideaineista kaikkein vähiten? Voiko seli-
tys olla siinä, että musiikki asettaa oppi-
laille monenlaisia vaatimuksia, joissa toi-
saalta synnynnäisillä kyvyillä mutta myös
harjoittelun myötä hankituilla, kumuloi-
tuvilla taidoilla selvitään tunnilla vaadit-
tavista suorituksista. Musiikki on nuorille
tärkeä elämänsisältö, mutta he eivät vält-
tämättä koe tarvitsevansa musiikinopetusta
tai koulun musiikintunteja tyydyttääkseen
musiikillista nälkäänsä (ks. Campbell ym.
2007).

Taulukko 2. Taide- ja
taitoaineiden lukuvuon-
na 2007–2008 toteutu-
neet tuntimäärät valin-
naisten tuntien lisäämi-
sen jälkeen (Kauppinen
2009). Vertailuna esi-
tetty tuntijakouudistuk-
sessa ehdotetut yhteiset
tunnit (OPM2010c).
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Tuntijakoehdotuksen
vaikutukset

Uusi tuntijakoehdotus (OPM 2010c) li-
säisi taideaineita luokille 3.–6. Tämä on
hyvä asia lasten kannalta. Aineenopettaji-
en työllisyyden kannalta olisivat yläkou-
luun sijoitetut pakolliset tunnit tuoneet
varmempaa leipää, mikä on aktivoinut tai-
deaineiden opettajien painostusryhmiä
kommentoimaan ehdotusta. Monessa yh-
teydessä on myös kiinnitetty huomiota
taideaineiden heikkoon tilanteeseen luo-
kanopettajien (ja lastentarhanopettajien)
koulutuksessa (mm. OPM 2010a). Tämä
nähtävissä oleva muutos kannustaisi kou-
lutuksen järjestäjiä lisäämään taideaineita
luokanopettajakoulutuksessa tai muokkaa-
maan aineenopettajien koulutusta enem-
män alakoulun opetukseen valmentavak-
si. Opetusmateriaalin ja menetelmien suh-
teen tämä olisi suuri muutos.

Toinen muutos, jonka tuntijakoehdo-
tus toteutuessaan toisi, olisi se, että poiki-
en tulisi yläkoulussa valita nykyistä enem-
män taideaineita. Liikunnan siirtyminen
pois taito- ja taideaineiden ryhmästä vai-
kuttaa siihen, että taide ja käsityö -ryh-
mässä on kolme taideainetta ja käsityö.
Näistä on vuosiluokilla 8–9 valittava kak-
si oppiainetta, joita opiskellaan vähintään
6 vuosiviikkotuntia. Pojat, jotka ennen ovat
valinneet liikunnan ja käsityön, joutuvat
nyt valitsemaan ainakin yhden taideaineen
käsityön rinnalle. Muutos kuulostaa ter-
vetulleelta ajatellen poikien maailmanku-
van kehittymistä.

Kritiikkiä esittäneiden (OPM 2010b)
näkökulmista voidaan löytää kaksi puolta:
sisällöllinen ja opettajien työllisyyttä kos-
keva. Suomen rehtorit ry, Luokanopetta-
jaliitto, Suomen erityiskasvatuksen liitto ja
Taiteen perusopetusliitto kiinnittivät huo-
miota ajan puutteeseen (eli ei ole aikaa
kaksoistuntien pitämiseen), jolloin välineis-
töä ei ehdi korjata pois, eikä aika riitä ope-
tussuunnitelman toteuttamiseen. Ne epäi-
livät valinnaisuuden tuovan alueellista epä-
tasa-arvoa ja kritisoivat draaman tuomista
uutena oppiaineena, joka vain syö muiden
taideaineiden tunteja. Koulujen musiikin-

opettajat ry, OAJ ja Sibelius-Akatemia puo-
lestaan moittivat opettajan aseman heiken-
tämistä ja taito- ja taideaineiden lisätun-
tien valumista liikunnalle ja draamalle.
Myös musiikkiluokkatoiminnan toteutta-
misedellytyksiä tulevaisuudessa epäiltiin.

Lausuntokierros päättyi 3.9.2010,
mutta mielipiteitä on kuultu sen jälkeen-
kin. Opetusministeriölle 22.10.2010 ad-
ressin jättäneiden taidekasvatauksen n. 30
professorin mukaan opetuksen painottu-
minen alakouluun vaarantaa taideaineiden
opetuksen kokonaisuutena, sillä koulute-
tut ja pätevät opettajat toimivat pääsään-
töisesti yläkouluissa (uutisoinut Helsingin
Sanomat ja YLE 22.10.2010, alkuperäistä
lähdettä ei tiedossa).

Draama-oppiaineen päätyminen pakol-
listen oppituntien joukkoon herättää ky-
symyksen, kuinka mielekästä ja aikaavie-
vää uuden oppiaineen opettajakunnan kou-
luttaminen muutamaa draamatuntia var-
ten on. Kuten musiikinopettajien kelpoi-
suustilanteesta voidaan ennustaa – kelpoi-
suutta vailla on 20,9 % musiikinopettajista
(Kumpulainen 2009), ei pienillä tuntimää-
rillä synny oppiaineeseen virkoja, mikä
johtaa osa-aikaisten ja epäkelpoisten opet-
tajien palkkaamiseen erityisesti, mitä kau-
emmas koulutuspisteestä siirrytään.

Mikäli taideaineissa säilytetään valin-
naisuuden periaate kaikille yhteisen ope-
tukseen painostamisen sijaan, taideaineet
käsitetään vain osaaville tarkoitettuina tun-
teina, jolloin vain jo vapaa-ajallaankin har-
rastavat valitsevat niitä. Lamont (2001) on
Englannissa tutkinut, että kun tällaista ja-
koa ei koulussa synny, myös aloittelevat
musiikintekijät luovat itselleen musiikil-
lista identiteettiä.

Lopuksi

Hallitus jätti iltakoulussaan 27.10.2010
peruskoulun tuntikehyssuunnitelman pöy-
dälle. Uusiksi oppiaineiksi ehdotettujen
draaman ja etiikan (joista jälkimmäisestä
opetusministeri oli jo valmis luopumaan)
saama vastustus ja se, että taideaineiden
aseman ei oltu nähty uudistuksessa riittä-
västi paranevan ovat olleet yhteiskunnal-
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lisen keskustelun aiheena ehdotuksen jul-
kaisemisesta lähtien. Myöskin kielten ope-
tuksen valinnaisuuden järjestämisestä ai-
heutuvat kustannukset ovat herättäneet
kuntapäättäjien huomion.

Lopulta 16.12.2010 hallitus luopui koko
tuntijakouudistuksesta. Hylkäysilmoitukses-
sa kokoomuslainen opetusministeri syytti
Keskustapuoluetta uudistuksen kaatamisesta,
eikä ilmaissut, että riidan olisi aiheuttanut
jokin sisällöllinen yksityiskohta, kuten tai-
deaineet tai kieliohjelma. Ministeriön sivulla
lukee lakonisesti: “Uudistusta ei viedä eteen-
päin tällä hallituskaudella.” Jää nähtäväksi,
kuinka peruskoulu-uudistus etenee uuden
hallituksen työskentelyssä.
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