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Perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen
tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän (OKM 2012:6) ehdotuksista
Vertaamme aiempaa ehdotusta, Perusopetus 2020 - yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako
(OKM 2010:1), ja uutta ehdotusta, Tulevaisuuden perusopetus - valtakunnalliset tavoitteet ja
tuntijako (OKM 2012:6), kahdessa suhteessa edellisestä 3.9.2010 antamamme lausunnon perustalta.
Uskonto/elämänkatsomustieto
Aiempi ehdotus esitti uskonnon/elämänkatsomustiedon vuosiviikkotuntimääräksi 8 ja uudeksi
oppiaineeksi etiikkaa vuosiviikkotuntimäärällä 2. Yhteinen vuosiviikkotuntimäärä 10 olisi
merkinnyt 1 vuosiviikkotunnin vähennystä voimassa olevaan uskonnon/elämänkatsomustiedon 11
vuosiviikkotunnin määrään.
Vastustimme ehdotettua etiikka-oppiainetta todellisena uhkana ateistien ihmisoikeuksille.
Muuten kannatimme uskonnon/elämänkatsomustiedon vuosiviikkotuntimäärän vähennystä.
Uudessa ehdotuksessa ei ole etiikka-oppiaineen tapaista erityistä uutta uhkaa ateistien
ihmisoikeuksille. Mutta uskonnon/elämänkatsomustiedon vuosiviikkotuntimäärä olisi nykyinen 11.
Mielestämme uskonnon/elämänkatsomustiedon vuosiviikkotuntimäärää olisi vähennettävä
nykyisestä mutta ilman, että tilalle tulisi mitään muuta näiden tapaista opetusta, varsinkaan kaikille
yhteistä ja pakollista.
Päivänavaukset
Aiempi ehdotus esitti perusopetusasetuksen (852/1998) ja perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen
valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen
(1435/2001) yhdistämistä uudeksi perusopetuksesta annettavaksi valtioneuvoston asetukseksi.
Tämän uuden asetuksen luonnoksen 8 §:n Opetuksen vuosittainen ja viikoittainen määrä 5
momentti kuului: "Osa työajasta saadaan käyttää työelämään tutustuttamiseen sekä lukuvuoden
päättäjäisiin, päivänavauksiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin."
Tähän säännökseen olisi yhdistynyt perusopetusasetuksen 3 §:n Opetuksen vuosittainen ja
viikottainen määrä 5 momentti "Osa työajasta saadaan käyttää työelämään tutustuttamiseen sekä
lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin." ja 6 § Päivänavaus "Päivän työ
aloitetaan lyhyellä päivänavauksella.".
Muutos olisi täten merkinnyt, että päivänavauksia ei olisi enää ollut pakko järjestää.
Kannatimme tätä muutosta. Ehdotimme lisäksi, että päivänavaukset tulisi lopettaa kokonaan, sillä
uskonnolliset päivänavaukset eivät ole koululle yhteisiä tapahtumia, vaan oppilaita erottavia, ja että
lukioasetuksessa tulisi tehdä vastaava muutos.
Lausuntomme oli ainoa päivänavauksiin puuttunut. Yksikään lausunnonantaja ei siis
myöskään asettunut vastustamaan niiden järjestämispakon poistoa.
Uusi ehdotus esittää (asetusluonnos 2) valtioneuvoston asetusta perusopetusasetuksen 3 §:n
Opetuksen vuosittainen ja viikoittainen määrä 1 momentin muuttamisesta.
Mielestämme asetusluonnos 2:n tulisi sisältää myös 6 §:n kumoaminen ja vastaava 3 §:n 5
momentin muuttaminen niin, että aiemman ehdotuksen mukaisesti päivänavausten järjestämispakko
poistuisi. Uskonnon harjoittaminen ei lainkaan kouluun kuuluisi, varsinkaan hartauden, joten vielä
parempi olisi pelkkä 6 §:n kumoaminen ja päivänavausten poisto kokonaan. Ylitarkastaja Pekka
Iivonen Opetushallituksesta kertoo päivänavausten rapautuneen, sillä vain harvassa peruskoulussa
sellainen on päivittäin. Nykyistä asetusta siis hyvin laajasti rikotaan. Siksi asetus pitäisikin muuttaa
vallitsevan tilanteen mukaiseksi. On väärin, että uusi virkamiestyöryhmä on peruuttanut aiemman
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laajapohjaisen työryhmän tätä tarkoittaneen ehdotuksen ja jopa ilman, että peruutusta olisi
yhdessäkään lukuisista lausunnoista vaadittu.
Lausunnon keskeinen sisältö
Uskonnon/elämänkatsomustiedon vuosiviikkotuntimäärää olisi aiemman ehdotuksen mukaisesti
vähennettävä nykyisestä mutta ilman, että tilalle tulisi mitään muuta näiden tapaista opetusta,
varsinkaan kaikille yhteistä ja pakollista.
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi perusopetusasetuksen 3 §:n (1 momentin) muuttamisesta
tulisi laajentaa sisältämään aiemman ehdotuksen mukaisesti 6 §:n kumoaminen ja vastaava 3 §:n 5
momentin muuttaminen niin, että päivänavausten järjestämisen pakollisuus poistuisi, mikä myös
vastaisi koulujen todellista tilannetta. Vielä parempi olisi pelkkä 6 §:n kumoaminen, jolloin
päivänavaukset poistuisivat kokonaan.
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