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Johdanto 

 

Pro gradu -tutkielmani aihe käsittelee yhtenäiskoulujärjestelmään siirtymiseen liittyvää 

uutisointia viidessä Oulun alueella ilmestyneessä lehdessä vuoden 1965 syksyllä. Tarkoi-

tukseni on keskittyä koulumuutoksen synnyttämien poliittisesti painottuneiden kirjoi-

tuksien analysointiin. 

Suomessa on viime vuosien aikana neuvoteltu koulujärjestelmän uudistamisesta. Pää-

ministeri Sanna Marinin hallituksen 10.12.2019 päivätyn ohjelman koulutusta koske-

vasta osiosta tuli ilmi halu tehdä koulujärjestelmästä entistä yhdenvertaisempi. Tavoit-

teena on vuoteen 2030 mennessä lisätä huomattavasti nuorten koulutustasoa kaikilla 

yhteiskunnan tasoilla. Hallituksen pyrkimyksenä on parantaa perusopetuksen laatua te-

kemällä oppimisesta yksilöllisempää ja joustavampaa. Uudistukset koskevat kaikkia kou-

lutusjärjestelmän vaiheita, tavoitteena on tuoda korkeampi koulutus kaikkien kansalais-

ten saavutettaville.1 Suunnitelman mukaisesti 1.8.2021 oppivelvollisuutta pidennettiin 

18 ikävuoteen asti ja toisen asteen koulutukseen tarvittavat materiaalit ja välineet tuli-

vat maksuttomiksi tämän pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville.2 Samanlaisiin 

uudistuksiin pyrittiin myös 1960-luvulla. Vuonna 1968 voimaan tulleessa laissa koulujär-

jestelmän perusteista tarkoituksena oli nostaa Suomen koulutustasoa ja tarjota maksu-

tonta koulunkäyntiä.3 Sekä vuonna 2019 annetussa hallituksen ohjelmassa että vuoden 

1968 lailla on pyritty samaan päätavoitteeseen, yhdenvertaisempaan yhteiskuntaan.  

Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana Suomen tuotantoelämä alkoi entistä enemmän 

teknistyä ja monipuolistua. Teollisuuden ja kaupan alat tarvitsivat yhä enemmän sekä 

pidemmälle koulutettuja että paremman peruskoulutuksen saaneita ihmisiä. Perinteis-

ten maa- ja metsätalouden työpaikkojen osuuden laskiessa maan elinkeinorakenteessa 

kansalaisten tarvitsema osaaminen siirtyi entistä enemmän ruumiillisesta työstä ajatte-

lutyöhön. Suomi ajautui tilanteeseen, jossa ihmisten saama koulutus ei vastannut elin-

keinoelämän tarpeita.4 Suomen koulujärjestelmän muuttaminen lähti käyntiin vuonna 

 
1 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019, 165–167. 
2 Oppivelvollisuuslaki 30.12.2020. Suomen asetuskokoelma (As.kok.) 1214/2020. 
3 Laki koulujärjestelmän perusteista 26.7.1968. Suomen asetuskokoelma (As.kok.) 467/1968. 
4 Nurmi 1989, 101; Itälä 2005, 50. 



4 
 

1956, kun helmikuussa Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL) teki eduskunnassa 

toivomusaloitteen koululaitoksen uudistamisesta yhtenäiskouluperiaatteen mukai-

sesti.5 Useiden komiteoiden työn tuloksena Suomessa tuli vuonna 1968 voimaan perus-

koulujärjestelmän käynnistävä laki koulujärjestelmän perusteista. Lain mukaisesti perus-

kouluun siirryttiin asteittain pääasiassa pohjoisesta etelään vuosina 1972–1977.6  

Koulumuutoksen tarkoituksena oli nostaa Suomen koulutustasoa ja taata jokaiselle yh-

täläinen mahdollisuus koulutukseen aina korkeakouluihin asti. Ensimmäisistä suunnitel-

mista alkaen koulujärjestelmän muutos sai aikaan voimakkaan kahtiajaon eduskun-

nassa. Vasemmistopuolueet olivat jo sodan loppumisen jälkeen aloittaneet kampanjoin-

nin koululaitoksen muuttamiseksi yhdenvertaisemmaksi7, kun taas oikeistopuolueet ha-

lusivat pitää vanhan järjestelmän aloillaan ja olivat valmiita neuvottelemaan vain pie-

nistä sisäisistä muutoksista. Oikeistopuolueet puolustivat yksityiskoulujen asemaa ja tar-

peellisuutta vetoamalla isänmaallisuuteen, kristillisen moraalin ylläpitämiseen ja valin-

nanvapauteen.8 Maalaisliitto (ML), 27. lokakuuta 1965 alkaen Keskustapuolue (Kesk.), 

muutti kantaansa useasti ennen 1960-lukua, hallituksen muuttuvan kokoonpanon ja 

kansan yleisen mielipiteen perusteella.9 

 

Tutkimustehtävät, rakenne ja keskeiset käsitteet 
Tutkielmassani selvitän, miten poliittiset ideologiat näkyivät peruskouluun siirtymisen 

uutisoinnissa Oulussa ilmestyneissä sanomalehdissä vuoden 1965 syksyllä, kun perus-

koulukomitean mietintö julkistettiin. Peruskoulukomitea oli vuonna 1964 pääministeri 

Reino Lehdon johtaman hallituksen asettama komitea, jonka tehtävä oli laatia ehdotus 

nimenomaan yhtenäiskoulujärjestelmään pohjautuvan peruskoulun rakenteeksi.  Tut-

kielmani sisältää kaksi pääkysymystä, ja lisäksi niitä täsmentäviä alakysymyksiä. 

1. Miten poliittisesti motivoitunut ajattelu näkyi koulu-uudistukseen liittyvien aiheiden 

uutisoinnissa syyskuussa 1965? 

 
5 Nurmi 1989, 86. 
6 Huttunen 1986, 186. 
7 Kettunen et al. 2012, 30–33. 
8 Kettunen et al. 2012, 149; Okkonen 2017, 82. 
9 Nurmi 1989, 92 & 127; Okkonen 2017, 93, 119, 141 & 318. 
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2. Miten peruskoulukomitean mietinnön julkaiseminen vaikutti koulu-uudistuksen uuti-

sointiin lokakuussa 1965? 

Tutkin miten aktiivisia lehdet olivat koulu-uudistukseen liittyvässä kirjoittelussa, miten 

eri lehdet suhtautuivat uudistukseen ja miten lehtien poliittiset taustat selittävät lehtien 

suhtautumista. Lisäksi tutkin milloin lehdet julkaisivat eniten poliittisesti sävytettyjä kir-

joituksia, sekä mielipiteitä että uutisia, kenen kirjoittamia nämä olivat ja mistä koulu-

uudistuksesta liittyvistä aiheista niissä puhuttiin. Miten kirjoitusten tyyli ja sisältö muut-

tuivat peruskoulukomitean mietinnön julkaisun jälkeen? 

Ajallisesti rajaan tarkastelemani alueen vuoden 1965 syys- ja lokakuuhun. Syyskuun 30. 

päivänä julkaistiin hallituksen edellisenä vuonna asettaman peruskoulukomitean mie-

tintö, jonka perusteella aloitettiin uuden koulujärjestelmän toteuttamisen valmistelu. 

Olen ulottanut tutkimukseni kuukauden verran mietinnön julkistamisen molemmille 

puolille, jotta saan lehtien, poliitikkojen ja kansalaisten reaktiot mietintöä odoteltaessa 

ja sen sisältämien suunnitelmien tultua julkisiksi. Aiheen perusteella olisin voinut valita 

suuresta määrästä Suomessa vuonna 1965 julkaistuista lehdistä. Oulun alueella ilmesty-

neet, levikiltään suurimmat puoluelehdet ja alueen valtalehti, puolueista sitoutumaton 

Kaleva on valittu tutkimuksen aineistoksi, koska Oulun alueella tarve koulu-uudistuk-

selle oli 1960-luvulla erityisen akuutti. Oppikoulua käyvien lasten määrä oli Suomen suu-

remmista asutuskeskuksista alimpia ja lisääntynyt maalta muutto kasvatti sekä kansa- 

että oppikoulujen tarvetta alueella.  

Lehdistä käsittelen kaikki koulumuutokseen liittyvät pääkirjoitukset, uutiset, artikkelit ja 

mielipidekirjoitukset. Olen valinnut itse lehdet niiden vaikutusalueen perusteella, mutta 

olen ottanut huomioon myös kirjoitukset jotka kohdistuvat tämän Oulun alueen ulko-

puolelle. 

Olen jakanut tutkimukseni käsittelyosion kahteen päälukuun, joiden sisällä käsittelen 

erikseen tutkimani ajanjakson, eli vuoden 1965 syys- ja lokakuun. Näiden lukujen sisällä 

olen järjestänyt tutkimukseni temaattisesti. Ensimmäisessä luvussa käsittelen syyskuun 

aikana viidessä Oulun alueella ilmestyneessä sanomalehdessä ilmestyneitä koulu-uudis-

tusta koskevia kirjoituksia. Olen jaotellut alaluvut näistä lehtikirjoituksista koostuneiden 
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aiheiden perusteella. Samoin olen järjestänyt tutkimukseni toisen pääluvun alla, jossa 

käsittelen koulu-uudistukseen liittyvää kirjoittelua vuoden 1965 lokakuun ajalta.  

Alla avaan tutkielmani kannalta tärkeimpiä termejä. 

Kansakoulujärjestelmä: Rinnakkais-, eli kansakoulujärjestelmässä, kaikki lapset aloittivat 

seitsemänvuotiaina kansakoulun ja opiskelivat yhdessä neljä vuotta. Tämän jälkeen osa 

luokasta jatkoi kansakoulussa vielä kaksi vuotta, mutta toinen osa aloitti opintonsa kes-

kikoulun ja lukion käsittävässä oppikoulussa.  Oppikoulun pääsykokeen suorittaneet op-

pilaat opiskelivat keskikoulussa viisi vuotta, jonka jälkeen he saattoivat pyrkiä jatkamaan 

opiskelua lukioon tai ammatillisiin opistoihin. Oppilaat, jotka kävivät kansakoulua yh-

teensä kuusi vuotta siirtyivät sen jälkeen kaksivuotiseen kansalaiskouluun ja sen jälkeen 

pääsivät mahdollisesti ammatilliseen kouluun. Rinnakkaiskoulujärjestelmässä lasten 

eriyttäminen alkoi siis jo yksitoistavuotiaana ja oppivelvollisuus kesti yhteensä kahdek-

san vuotta eli kansa- ja kansalaiskoulun verran.  

Peruskoulujärjestelmä: Yhtenäis- eli peruskoulujärjestelmässä kaikki ikäluokat kävivät 

samaa koulua koko yhdeksänvuotisen oppivelvollisuuden ajan. Ala-asteen ensimmäinen 

luokka aloitettiin saman ikäisenä kuin kansakoulussa ja kuuden vuoden jälkeen siirryttiin 

kolmivuotiselle yläasteelle, minkä jälkeen nuoret jatkavat usein opintojaan lukiossa tai 

ammattikoulussa.  Uuden järjestelmän tarkoituksena oli lisätä kansan perussivistystä ja 

antaa yhä useammille mahdollisuus ja valmiudet jatkokouluttautumiseen. Tätä pidettiin 

välttämättömänä yhteiskunnan muututtua aikaisempaa teknologisemmaksi ja palvelu-

painotteiseksi.  

Äänenkannattaja: Sanoma- tai aikakausilehti, joka on ilmoittanut olevansa jonkin tietyn 

puolueen, järjestön tai yhteisön kannattaja ja pyrkivänsä vaikuttamaan positiivisesti 

kannattamalleen taholle tärkeiden asioiden puolesta. 

Komitea: Komitea on hallituksen asettama ryhmä, jonka tarkoituksena on selvittää asiaa 

tai tilannetta ja antaa siitä mietintö. Komitea koostui yleensä poliitikoista ja käsiteltävän 

aiheen asiantuntijoista. Varsinkin 1950- ja 1960-luvuilla hallitukset käyttivät runsaasti 

komiteoita eri uudistusten aikaansaamiseksi. 
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Tutkimustilanne 

Tutkielmani liittyy viestintähistorian, poliittisen historian ja koulutushistorian tutkimus-

kenttiin. Tutkielmani avaa sanomalehtien esiin tuoman näkökannan peruskoulu-uudis-

tukseen. Suomen koulujärjestelmiä on tutkittu laajasti ja peruskoulujärjestelmään siir-

tymistä käsittelevää tutkimuskirjallisuutta on runsaasti. Valitsemiani sanomalehtiä on 

käytetty aiemmin koulujärjestelmän muutoksesta tehdyissä tutkimuksissa, mutta ei 

tässä kokoonpanossa ja tarkalleen samasta aiheessa. Esimerkiksi Pertti Huovila käsitte-

lee pro gradu -tutkielmassaan ”Opettajien ammattilehtien kirjoittelu peruskoulu-uudis-

tuksesta vuosina 1965–1973” (2014) koulujärjestelmän muutosta osittain samalta ajan-

jaksolta, mutta hän on keskittynyt tutkimaan tapahtumia opettajien ammattikunnan nä-

kökulmasta. 

Paula Kettusen ja Hannu Simolan toimittama Tiedon ja osaamisen Suomi, Kasvatus ja 

koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle (2012), on viimeinen osa kirjasarjaa, joka 

käsittelee suomalaista kasvatusta ja koulutusta aina keskiajalta nykyaikaan. Koulutuksen 

osalta kirja kattaa suomalaisen koulutusrakenteen esikoulusta aina korkeakouluihin. 

Pääpaino on kuitenkin selkeästi nykyisessä peruskoulussa. Se antaa paljon tietoa sekä 

kansakoulu- ja peruskoulujärjestelmistä että koulumuutokseen johtaneesta politiikasta. 

Varsin hyvin on selvitetty peruskoulujärjestelmän suunnittelun ja siihen siirtymisen po-

litiikkaa eri puolueiden näkökulmista. 

Ville Okkosen historiatieteen väitöskirja Peruskoulua vastaan – yksityisoppikoulut ja yh-

teiskuntajärjestys 1966–1975 (2017) keskittyy peruskoulujärjestelmän suunnittelun ja 

siihen siirtymisen aikana tapahtuneeseen yksityiskoulujen kamppailuun säilyä hengissä. 

Yksityiskouluja tukeneen oikeiston ja niitä vastustavan vasemmiston välinen kiistely yk-

sityiskoulujen paikasta uudessa koululaitoksessa oli pitkä ja ankara. Okkonen käy läpi 

koko Suomen itsenäistymisestä asti kestäneen koulu-uudistusprosessin, jonka lopputu-

los oli uusi peruskoulujärjestelmä. Yksityiset oppikoulut lopulta sulautettiin tähän uu-

teen järjestelmään. Suomeen jäi niin sanotuiksi korvaaviksi kouluiksi noin 30 yksityistä 

koulua, jotka kuitenkin joutuivat noudattamaan samoja sääntöjä kuin kunnalliset perus-

koulut. Yksityiskoulujen kamppailu ennen vuoden 1968 Peruskoululain voimaantuloa 

keskittyi niiden arvostetun ja korkean yhteiskunnallisen aseman säilyttämiseen. Lain hy-

väksymisen jälkeen osapuolten välinen kiistely muuttui enemmän selviytymistaisteluksi. 
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Okkosen väitöskirja antaa paljon tietoa vasemmiston ja oikeiston välisestä kiistasta yh-

tenäiskoulun suunnittelussa. 

Marjut Hettulan historiatieteen pro gradu -tutkielma ”’Katsotaan nyt tuleeko siitä suuri 

uudistus’ - Peruskoulu-uudistus Opettajain lehden ja Oppikoululehden kirjoituksissa 

vuosina 1966–1973” (2021) käsittelee opettajien ammattilehtien kirjoituksia koulujär-

jestelmän muuttuessa ja sen vaikutusta opettajiin. Koulu-uudistuksen suunnitteluvai-

heessa ja sen lopulta tapahduttua opettajat ja opettajien ammattijärjestöt, Kansakou-

lunopettajien järjestö, Suomen Opettajain Liitto ja Oppikoulunopettajain Keskusjärjestö 

kirjoittivat aktiivisesti ammattilehtiin sekä peruskoulun puolesta että sitä vastaan. Leh-

tiartikkelit kattoivat laajasti koulumuutokseen liittyviä aiheita aina koulutuksen tasa-ar-

voistamisesta opettajien palkkoihin ja kielten opiskelun tärkeyteen. Hettulan tutkielma 

auttaa ymmärtämään opettajien ajatuksia koulumuutoksesta ja taustoittaa lehtiartikke-

leita, joissa opettajat antoivat äänensä kuulua. 

Veli Nurmen kirjoittama Kansakoulusta peruskouluun (1989) käsittelee suomalaista kan-

sakoulua vuosilta 1939–1972. Kirjan painotus on selvästi kansakoulun loppuajan vai-

heissa ja ajallisesti päättyy juuri peruskoulujärjestelmään siirtymiseen vuonna 1972, an-

taen paljon tietoa itse siirtymisprosessista. Koulujärjestelmän muutos käydään läpi yksi-

tyiskohtaisesti. Pitkä ja monimutkainen prosessi esitetään selkeässä muodossa ottaen 

huomioon maassa tapahtuvat sekä poliittiset että yhteiskunnalliset muutokset. 

Oulun kaupungin kansakoulu 1874–1974: osa 2. Oppivelvollisuuskoulusta peruskouluun 

1921–1974 (1986) on Pertti Huttusen kirjoittama teos. Kirja antaa paljon perustietoa 

Oulun alueen kansakoulujen toiminnasta, erityiskouluista, opetuksesta, koulurakennuk-

sista ja oppilashuollosta. Kirja ei käsittele paikallista oppikoulu- ja yksityiskouluraken-

netta lyhyitä mainintoja enempää. Teos tarkastelee kansakouluja kattavasti ja pitkältä 

aikaväliltä ja luonnollisesti rajautuu niiden lopettamiseen Oulussa vuonna 1974. Uuteen 

koulujärjestelmään siirtyminen käsitellään lyhyesti ja ytimekkäästi kirjan kolmannen 

osan alussa. Koulujärjestelmän muutosta koskevissa luvuissa käsitellään sekä itse muu-

tosprosessia sen alusta aina peruskoulun alkamiseen asti että muutosta ajavia yhteis-

kunnallisia tapahtumia. Esimerkiksi Pohjois-Suomesta Oulun suuntaan nopeasti lisään-

tynyt muuttoliike loi painetta saada uusi koulujärjestelmä käyntiin nopeasti ja edisti  

koulukokeiluihin osallistumista. 
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Vuonna 2007 julkaistu Suomen eduskunta 100 vuotta: osa 9. Sivistyksen ja tiedon Suomi 

kertoo koulutus-, kulttuuri- ja tiedepolitiikan muutoksista 1960-luvulta alkaen. Juhani 

Myllyn, Ville Pernaan, Mari K. Niemen ja Laura Heinon toimittamassa kirjassa seloste-

taan perusteellisesti muutoksien takaiset yhteiskunnalliset ja poliittiset tapahtumat ja 

niiden aikaansaamat vaikutukset Suomessa ja joissain tapauksissa Suomen ulkopuolel-

lakin. Koska yhtenäiskoulujärjestelmään siirtyminen on yksi suomalaisen koulutushisto-

rian suurimpia tapahtumia, on se tässä kirjassa käyty läpi perusteellisesti. Kirja käsittelee 

tapahtumia ja asioita poliittisesta ja tarkalleen ottaen eduskunnan toiminnan näkökul-

masta, joten peruskoulun aiheuttamaa poliittista kiistelyä on selostettu ja kuvailtu käyt-

tämällä istunnoissa esitettyjä puheenvuoroja eri puolilta poliittista kenttää.  

Janne Väistön väitöskirja Toinen kotimainen toisen tasavallan suomessa (2017) tutkii 

ruotsin kielen asemaa suomen koulujärjestelmässä toisen maailmansodan jälkeisenä ai-

kana. Suurimpia ongelmia ruotsin kielen kohdalla olivat toisaalta pitkään laskussa oleva 

äidinkielenään puhuvien osuus kansalaisista ja toisaalta kielen tärkeys suomalaisen yh-

teiskunnan toiminnassa. 1960-luvun osalta väitöskirja keskittyy kuvailemaan eduskun-

tapuolueiden ja hallituksien vaihtelevia kantoja ruotsin kielen tukemiseen ja Suomen 

ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) pyrkimystä sisällyttää ruotsi kaikille pakolliseksi kie-

leksi uudessa peruskoulujärjestelmässä. 

 

Lähdeaineisto ja metodit 

Primäärilähteenäni käytin viittä Oulun läänissä ja Pohjois-Suomessa ilmestynyttä sano-

malehteä, Kaleva, Uusi Suomi, Kansan Tahto, Pohjolan Työ ja Liitto. Vuodesta 1899 asti 

ilmestynyt Kaleva oli Kansallisen Edistyspuolueen äänenkannattaja kunnes puolue lo-

petti toimintansa vuonna 1951. Tämän jälkeen Kaleva julistautui poliittisesti sitoutumat-

tomaksi tarkoituksenaan olla yhden puolueen sijaan koko Pohjois-Suomen äänenkan-

nattaja. Kaleva on 1950-luvulta lähtien ilmestynyt seitsemän kertaa viikossa ja on käyt-

tämistäni lehdistä levikiltään suurin Pohjois-Suomen alueella, vuonna 1965 lehden le-

vikki oli 53 000.10 

 
10 Tommila 1988b, 246–249; Suistola 1999, 260. 
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Uusi Suomi oli Kansallisen Kokoomuspuolueen äänenkannattaja vuoteen 1976 asti. Hel-

singissä 1919 perustettu lehti piti itseään suomenkielisen porvariston päälehtenä ja oli 

Helsingin sanomien suurin kilpailija. Kokoomuspuolueella ei ollut erityisesti Pohjois-Suo-

men alueelle sijoittuvaa äänenkannattajaa, mutta Uusi Suomi oli valtakunnallisena leh-

tenä merkittävä myös pohjoisessa. Kokoomuspuolueen suosio oli kuitenkin alueella 

huomattavasti Maalaisliittoa, SDP:tä ja SKDL:ää pienempi, mikä näkyi puolueen äänen-

kannattajan levikissä. Koko maan osalta Uusi Suomen levikki pysytteli 1960-luvulla 

85 000:ssa. Pohjois-Suomen osalta levikkiä voi arvioida vuoden 1983 tietojen perus-

teella. Tällöin lehden valtakunnallinen levikki oli 87 438, mistä Oulun ja Lapin läänien 

osuus oli 5 500, eli noin 6,3 prosenttia.11  

Kansan Tahto ilmestyi Pohjois-Suomessa vuodesta 1906 alkaen kuudesti viikossa työvä-

enliikkeen vasemman haaran tukijana. Toisen maailmansodan jälkeen lehti siirtyi SKDL:n 

äänenkannattajaksi ja 1950-luvulla Kansan Tahto oli kommunistisista maakuntalehdistä 

merkittävin puolueen Pohjois-Suomessa nauttiman suuren kannatuksen vuoksi. Vuosien 

1963 ja 1965 välisenä aikana lehden levikki pysyi tasaisesti yli 20 000:ssa, mutta tämän 

jälkeen määrä alkoi laskea.12  

Pohjolan Työ perustettiin Oulussa vuonna 1937 ja se ilmestyi aluksi kuusi kertaa viikossa, 

mutta muuttui vuonna 1953 kolme kertaa viikossa ilmestyväksi. Lehti oli alun perin so-

sialidemokraattien ja kansanrintamaa ajaneiden kommunistien yhteinen yritys. SKDL:n 

äänenkannattajan Kansan Tahdon suosio sai kuitenkin kommunistit luopumaan osuu-

destaan Pohjolan Työ -lehteen. Suomen Sosialidemokraattisen puolueen (SDP) kanna-

tuksen aleneminen Pohjois-Suomessa 1950-luvulla laski sammalla sen äänenkannatta-

jan suosiota. Pohjolan Työn levikki olikin laskenut vuonna 1965 huomattavasti Kansan 

Tahtoa alemmalle tasolle 8 200 kappaleen levikillään.13 

Viides käyttämäni lehti oli Maalaisliiton, ja myöhemmin Keskustapuolueen, Pohjois-Suo-

men äänenkannattaja Liitto. Lehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1906. Vuodesta 

1964 alkaen Liitto alkoi ilmestyä kuudesti viikossa. Lehti oli 1960-luvun alkupuolella jo 

ajautunut taloudellisiin ongelmiin, mutta selviytyi vuodesta 1967 alkaen puoleen 

 
11 Tommila 1988d, 204–207. 
12 Tommila 1988b, 270–274; Saarela 2006, 344. 
13 Tommila 1988c, 267–269. Kenttä 1987, 85. 
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saaman valtion tuen avulla. Liitto-lehden levikki pysyi hyvin vakaana 1960-luvulla, noin 

18 150 kappaleen vaiheilla.14  

Sanomalehtien rinnalla käytän taustoittavana lähdemateriaalina neljän valtapuolueen, 

SDP:n, SKDL:n, Maalaisliiton ja kokoomuksen viimeisimpiä, ennen vuoden 1965 syys-

kuuta julkaistuja puolueohjelmia tai erityisohjelmia, joissa käsiteltiin koululaitosta laa-

jemmin. Tarkoituksenani on saada käsitys siitä, minkälaista tarvetta koulutuksen ja kou-

lujärjestelmän muuttamiseen puolueet toivat esille ja miten tärkeänä ne sen eri osa-

alueita pitivät. Kokoomukselta sisällytin kaksi ohjelmaa, joista aikaisemmin ilmestynyt 

oli puolueen vuoden 1957 yleisohjelma ja lisäksi tulen viittaamaan vuonna 1961 julkis-

tettuun erityisohjelmaan puolueen 1960-luvun tavoitteista. Tässä ohjelmassa koululai-

toksen aihetta sivutaan hyvin lyhyesti, mutta ilmaistaan se kanta uudistukseen, joka 

esiintyy myös käsittelemissäni lehtiartikkeleissa. Muista puolueista käytän jokaisesta 

vain yhtä ohjelmaa, jotka julkaistiin vuosien 1951 ja 1963 välillä. Puolueohjelmien käy-

tön lisäksi olen sisällyttänyt työhöni taustoittavana materiaalina vuonna 1965 ilmesty-

neitä Kansallisarkistosta löytyviä Peruskoulukomitean I osamietintöä ja sen komitean jä-

senten jättämiä eriäviä mielipiteitä. 

Käytän myös Koulu-uudistustoimikunnan mietintöä vuodelta 1966, jonka sisältöä ja ko-

mitean toimintaa käsiteltiin tarkastelemieni lehtien kirjoituksissa. Peruskoulujärjestel-

mään siirtymisen taustaa valaisevina lähteinä käytän lisäksi Suomen asetuskokoelman 

Kansakoululakia numero 247 vuodelta 1957, josta olen löytänyt selvennyksiä kirjoissa 

vähemmän tarkasteltuihin kohtiin kansakoulun toiminnasta.  

Tutkimuksessani käytän metodina aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Olen jaotellut ai-

neistoni siinä esiintyvien aiheiden mukaisesti tuodakseni esille niiden keskeisimmän 

merkityksen. Tämän osalta käytän metodikirjallisuutenani Jouni Tuomen ja Anneli Sara-

järven teosta Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (2018). En pyri selvittämään leh-

tien tai niissä julkaistujen tietojen totuudellisuutta, vaan käytän puoluesidonnaisuutta 

hyväksi tarkastellessani eri näkemyksiä ja mielipiteitä. Teen lehtien välistä vertailua, jo-

ten käytän myös vertailevaa metodia tutkiessani valitsemiani viittä sanomalehteä. Ver-

tailen keskenään lehtien julkaisemien kirjoitusten sisältöä, jotta saan selville niiden 

 
14 Tommila 1988c, 88–90. 
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yhtenevät tai eriävät kannat koskien koulu-uudistusta. Tarkoituksena on selvittää eri 

puoluelehtien välisiä eroja suhtautumisessa koulujärjestelmänuudistukseen. Lisäksi ver-

tailen sitoutumattoman Kalevan uutisointia suhteessa puoluelehtien uutisointiin.  

Sanomalehtien tarkastelun osalta olen käyttänyt metodikirjallisuutena Norman Fair-

cloughn suomennettua teosta Miten media puhuu (1997) ja  Erkka Railon ja Paavo Oi-

nosen toimittamaa Media historiassa (2012). Olen lisäksi käyttänyt Päiviö Tommilan ja 

Touko Perkon toimittamaa teosta Suomen lehdistön historia: 3, Sanomalehdistö sodan 

murroksesta 1980-luvulle (1988). Tarkoituksenani ei ole tutkia lehtien julkaisemien tie-

tojen totuudenmukaisuutta, vaan miten koulu-uudistuksesta kirjoitettiin ja näiden kir-

joitusten sisältämiä kannanottoja. Tutkimukseni kannalta olennaista on tietää ovatko 

kirjoitukset pääkirjoituksia, artikkeleita vai mielipidekirjoituksia ja sekä tiedostaa että 

ymmärtää puoluelehtien suhde lukijoihin ja taustalla oleviin puolueisiin. 

Valikoin aineistokseni kaikki koulu-uudistusta koskevat kirjoitukset Liitto-, Uusi Suomi-, 

Pohjolan Työ-, Kansan Tahto- ja Kaleva-lehdistä. Jätin pois kirjoitukset, jotka koskivat 

vain lukioita, ammattikouluja ja korkeakouluja, jotka eivät kuulu tutkimukseni piiriin, 

vaikka samanaikainen koulutuksen uudistamisen suunnittelu oli käynnissä myös näillä 

koulutusasteilla. Jaoin valitsemani kirjoitukset ensin vuoden 1965 sisällä syys- ja loka-

kuun aikana julkaistuihin. Seuraavaksi kokosin listan jokaisen kirjoituksen sisältämistä 

teemoista, melkein kaikki kirjoitukset käsittelivät enemmän kuin yhtä teemaa. Aineiston 

jaottelu näihin teemoihin näkyy tutkimukseni käsittelyosion alaotsikoissa, jotka vastaa-

vat osioissa analysoimiani teemoja.  

 

Koulu-uudistuksen taustaa 

Suomessa puhuttiin ensimmäisen kerran yhtenäiskoulusta pian itsenäistymisen jäl-

keen.15 Yhtenäiskoulua kannattavien oli kuitenkin mahdotonta 1920-luvun ja 1930-lu-

vun alkupuolella vallitsevassa oikeistolaisessa ilmapiirissä saada epäoikeudenmukaisena 

kokemaansa oppivelvollisuuslakia laajennettua koskemaan myös oppikouluja, jotka käy-

tännössä jäivät työväen ja maanviljelijäväestön lasten ulottumattomiin. Hallitukset 

1920-luvulla olivat usein Maalaisliiton, kokoomuksen tai Edistyspuolueen hallinnassa. 

 
15 Mylly et al. 2007, 15. 
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Vaikka SDP oli melkein koko vuosikymmenen ajan suurin puolue eduskunnassa, ei sen 

katsottu olevan luotettava hallituskumppani. Pelkkien porvaripuolueiden ammattiminis-

terien muodostamat hallitukset jäivät kuitenkin hyvin lyhytaikaisiksi. SDP sai vuonna 

1926 mahdollisuuden muodostaa hallitus pääministeriksi valitun Väinö Tannerin joh-

dolla. Muut puolueet olivat kuitenkin haluttomia liittymään vasemmistopuolueen halli-

tukseen, mikä johti hieman yli vuoden istuvaan vain SDP:stä koostuvaan hallitukseen.16 

Toisen maailmansodan päätyttyä yhtenäiskoulun ajaminen tuli keskeiseksi osaksi va-

semmistopuolueiden koulupolitiikkaa. Sodan jälkeen kommunististen järjestöjen toi-

minta sallittiin Suomessa, mikä johti SKDL-puolueen perustamiseen. Uusi puolue menes-

tyi heti ensimmäisissä eduskuntavaaleissaan ja nousi yhdeksi kolmesta suurimmasta 

puolueesta. Muut eduskuntapuolueet pelkäsivät SKDL:n olevan liian kiinni Neuvostolii-

tossa ja saadessaan mahdollisuuden, ajavan maan kohti sosialismia. Tämän takia vaarat-

tomaksi katsottu opetusministerin salkku annettiin usein SKDL:lle.  

Yhdenvertaiseen yhteiskuntaan vetoamisen lisäksi koulumuutosta ajoi kansainvälisten 

yhteyksien lisääntyminen ja ammattien nopea teknistyminen. Valtio pyrki helpottamaan 

koulutuspulaa perustamalla maksuttomia kunnallisia keskikouluja, mutta näiden toi-

mien vaikutus jäi vähäiseksi.17 SKDL teki vuonna 1946 aloitteen ilmaisesta yhdeksänvuo-

tisestä yhtenäiskoulusta, jonka seurauksena Mauno Pekkalan johtama kansandemo-

kraattihallitus asetti samana vuonna Kouluhallituksen pääjohtajan Yrjö Ruudun johta-

man koulujärjestelmäkomitean.18 Komitean antama suunnitelma kuitenkin hylättiin sen 

kalleuden ja oikeiston pelkäämän sosialistisen vaikutuksen takia. Ainoat toteutuneet eh-

dotukset olivat kunnallisten kokeilukeskikoulujen ja kansakoulun 7. luokan perustami-

set.19 

Vuoden 1945 jälkeen syntyneet suuret ikäluokat alkoivat siirtyä kouluun vuosien 1952 

ja 1957 välisenä aikana. Opetusministeriö ja Kouluhallitus olivat pyrkineet varautumaan 

tähän lisäykseen antamalla vuonna 1951 lakiehdotuksen kansakoululaitoksen uudista-

misesta. Tämä laki tuli kuitenkin voimaan myöhään vasta vuonna 1958.20 

 
16 Kiuasmaa 1982, 148-149, 277; Jussila et al. 2009, 376-379. 
17 Kiuasmaa 1982, 277; Nurmi 1982, 82; Huttunen 1986, 175. 
18 Nurmi 1989, 83; Huttunen 1986, 174; Kettunen et al. 2012, 146. 
19 Nurmi 1989, 84–85; Kiuasmaa 1982, 278. 
20 Manninen 2010, 291–292. 
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Vasemmistopuolueiden lämpenevät välit edistivät koululaitoksen uudistamista 1950-lu-

vun puolivälin jälkeen. Sekä SDP että SKDL katsoivat koulu-uudistuksessa olevan perimil-

tään kysymys luokkayhteiskunnan hävittämisestä ja mahdollisuuksien tasa-arvon tur-

vaamisesta kaikille kansalaisille.21  

SKDL teki helmikuussa 1956 toivomusaloitteen koululaitoksen uudistamisesta yhtenäis-

kouluperiaatteen mukaisesti. Tätä perusteltiin yhteiskunnan tarpeella saada entistä kor-

keammin ja ajanmukaisemmin koulutettua työväestöä. Jo seuraavassa kuussa K. A. Fa-

gerholmin hallitus asetti kouluohjelmakomitean puheenjohtajanaan Kouluhallituksen 

pääjohtaja, entinen SDP:n opetusministeri R. H. Oittinen. Komitean tehtävänä oli koor-

dinoida koulu-uudistustyötä ja löytää kehittämiskeinoja koulujärjestelmään.22 Seuraa-

vana vuonna koulujärjestelmää uudistettiin hyväksymällä kansakoululaki reaktiona op-

pilasmäärien kasvulle ja nuorten kasvaneelle osuudelle halpatyövoimasta. Yhteiskunta 

oli kehityksessään jättämässä pelkän kansakoulun käyneen nuorison tilanteeseen, jossa 

heidän koulutustasonsa ei ollut tiedollisesti ja sosiaalisesti riittävää yhä useammalle 

alalle. Uusi laki loi kansakoulun jälkeen suoritettavan kaksivuotisen kansalaiskoulun, 

jotka yhdessä muodostivat kahdeksanvuotisen oppivelvollisuuskoulun.23 

Vuonna 1956 K. A. Fagerholmin hallituksen asettama Oittisen johtama kouluohjelmako-

mitea sai mietintönsä valmiiksi kesäkuussa 1959. Sen mukaan oppivelvollisuuskoulun 

tulisi olla kaikille yhteinen, kunnallinen, maksuton ja yhdeksänvuotinen. Se jakaantuisi 

nelivuotiseen ala-asteeseen, kaksivuotiseen väliasteeseen ja kolmevuotiseen yläastee-

seen. Suurimpana opetuksellisena muutoksena olisi ollut vieraan kielen opetus kaikille 

oppilaille. Komitea painotti koulukokeilujen aloittamista yhtenäisjärjestelmään perus-

tuen, mitä Kouluhallitus alkoi nopeasti toteuttaa.24 Uudistuksen tarve oli vuosikymme-

nen vaihteessa hyvin akuutti, koska kouluiässä olevien lasten määrä oli noussut yli 40 

prosenttia kymmenen vuoden aikana ja vuonna 1960 joka kymmenes suomalainen ei 

ollut suorittanut mitään kansakoulun jälkeistä jatkokoulutusta.25 

 
21 Okkonen 2017, 74. 
22 Nurmi 1989, 86; Kettunen et al. 2012, 149; Kiuasmaa 1982, 455;  Manninen 2010, 346; Mylly 2007, 15; 
Huttunen 1986, 177; Kiuasmaa 1982, 278. 
23 Iisalo 1988, 244; Kettunen et al. 2012, 147, 296; Huttunen 1986, 175. 
24 Nurmi 1989, 75; Iisalo 1988, 247, 253; Hämäläinen et al. 2005, 95; Kettunen et al. 2012, 149; Kiuas-
maa 1982, 278, 455; Manninen 2010, 346; Okkonen 2017, 49; Mylly 2007, 15, 136; Huttunen 1986, 178. 
25 Okkonen 2017, 54. 
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Vuosikymmenen vaihtuessa laaja koulujärjestelmän muutos ei vielä herättänyt paljoa 

kiinnostusta muissa kuin vasemmistopuolueissa. Muut puolueet katsoivat koulujen on-

gelmien ratkeavan ennemminkin pienemmillä sisäisillä muutoksilla. 1960-luvun alussa 

asia nousi kuitenkin poliittisesti tärkeämmäksi, kun muuta Eurooppaa jäljessä olevaa 

Suomen koulujärjestelmää alettiin pitää koko yhteiskunnallisen- ja kansainvälisen kehi-

tyksen hidastajana. Asiaa ei auttanut, että Suomen sisäpolitiikasta puuttui sen paljon 

tarvitsema vakaus. Hallitusten elinikä oli keskimäärin alle vuosi, mikä hidasti suurten so-

siaalisten uudistusten toteuttamista. Mikä lopulta vaikutti merkittävästi laajan koulujär-

jestelmän hyväksyntään ja muutoksen nopeutumiseen oli Maalaisliiton kääntyminen 

uudistuksen kannalle 1960-luvun alkupuolella.  Pienempiä muutoksia saatiin kuitenkin 

aikaan 1960-luvun ensimmäisinä vuosina. Näistä ensimmäinen tapahtui jo vuonna 1960, 

kun kolmelle Keski-Suomalaiselle paikkakunnalle myönnettiin luvat yhtenäiskoulujärjes-

telmään pohjautuville kokeilukouluille. Seuraavana vuonna Kouluhallitus julkaisi oman 

kantansa vuonna 1959 annetusta kouluohjelmakomitean mietinnöstä, jossa se puolsi 

yhdeksänvuotiselle yhtenäisperiaatteelle perustuvan koulun pikaista toteuttamista. Kol-

mas uudistus oli vuoden 1962 lakimuutos, jonka myötä kunnat saivat halutessaan pe-

rustaa kansalaiskouluun kolmannen luokan.26 

Kiivain taistelu yhtenäiskoulujärjestelmän toteuttamiseksi käytiin vuosien 1963 ja 1967 

välillä. 1960-luvun alkupuolen aikana vasemmistopuolueet olivat kokonaan pois halli-

tuksista, vaikka olivat kaksi kolmesta suurimmasta eduskuntapuolueesta. Maalaisliitto 

oli tässä vaiheessa siirtynyt kannattamaan yhtenäiskoulujärjestelmää ja ajoi asiaa halli-

tuksissa. Maalaisliitto yhtenä kolmesta suurimmasta eduskuntapuolueesta johti melkein 

jokaista hallitusta vuosien 1959-1966 välisenä aikana. Alkuvuodesta 1963 tehtiin edus-

kunnassa useita laki- ja toivomusaloitteita, jotka johtivat vielä saman vuoden aikana mi-

nisterivaliokunnan asettamiseen ja periaatepäätöksen antamiseen asiasta.27 

Marraskuussa pitkään kestäneiden keskusteluiden päätteeksi eduskunta hyväksyi pe-

ruskouluponnen. Ponnessa eduskunta edellytti, että hallitus mitä pikimmin ryhtyy uu-

distamaan koululaitosta yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti huomioiden 

 
26 Iisalo 1988, 244, 254; Hämäläinen et al. 2005, 96, 127; Kiuasmaa 1982, 456; Manninen 2010, 346; Sar-
jala 1997, 126, 129; Väistö 2017, 49; Huttunen 1986, 179. 
27 Nurmi 1989, 89, 92; Jussila et al. 2009, 377-379. Iisalo 1988, 254–255; Kettunen et al. 2012, 37; Sarjala 
1997, 127; Väistö 2017, 49; Huttunen 1986, 180. 
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kouluohjelmakomitean vuoden 1959 mietinnön ja sen jälkeiset koulukokeilut, ja antaa 

välittömästi lakiesityksen eduskunnalle. Äänestystulos oli 123 puolesta ja 68 vastaan. 

Vastaan äänestäjiä olivat kokoomuksen, Maalaisliiton vähemmistön ja pääosa kansan-

puolueiden edustajista. Ponteen lisättiin kohta yksityisten oppikoulujen jatkamisesta 

osana koulujärjestelmää, mikä lievensi varsinkin Kokoomuksen vastustusta.28 

Eduskunnan ilmaistua kantansa Reino Lehdon virkamieshallitus asetti pikaisesti 6.2.1964 

peruskoulukomitean laatimaan säännökset yhtenäiskoulujärjestelmään pohjautuvan 

peruskoulun luomiseksi. Komitean puheenjohtajana toimi Kouluhallituksen pääjohtaja, 

SDP:n kansanedustaja, opetusministeri R. H. Oittinen ja varapuheenjohtajana hallitus-

neuvos Aulis Kohonen. Muita jäseniä olivat kauppa- ja teollisuusministeri Aarno Niini, 

kouluneuvos Alfred Salmela, koulutoimen johtajat Gösta Cavonius ja Kauko Haahtela, 

kasvatusopin professori Matti Koskenniemi, kouluneuvokset Toivo Aattonen ja Voitto 

Kallio, kansanedustajat Olavi Lähteenmäki (Kok.), Ensio Partanen (SDP), Anna-Liisa 

Tiekso (SKDL) ja Johannes Virolainen (ML) sekä johtajat Paavo Pekkanen ja Lars Olov Jo-

hanson. Helmikuun lopussa hallitus lisäsi komiteaan kaksi uutta jäsentä, kansanedusta-

jat Armas Leinonen (Suomen Kansanpuolue) ja Kurt Nordfors (RKP). Vuoden 1964 syys-

kuussa Johannes Virolainen siirtyi syrjään komiteasta tullessaan valituksi pääministe-

riksi. Virolaisen hallitus koostui keskustan, kokoomuksen, Suomen kansanpuolueen ja 

RKP:n ministereistä ja yhdestä ammattiministeristä ja istui vuoden 1966 kesään asti. Hä-

nen paikalleen peruskoulukomiteaan nimitettiin kansanedustaja Olavi Lahtela (ML.).29  

Komitean tuli perustaa työnsä kouluohjelmakomitean esittämien perusteiden pohjalle. 

Komitea viimeisteli uuden koulujärjestelmän avoinna olevat kysymykset. Myöhemmin 

samana vuonna Virolaisen hallitus perusti Koulunuudistustoimikunnan, jonka tarkoituk-

sena oli myös uuden koulun opetussuunnitelman täsmentäminen.30 Oppikoulujärjestöt 

yrittivät huhtikuussa 1965 vielä ehdottaa rajoitetumpaa koulu-uudistusratkaisua, joka 

olisi koskenut vain keskikoulun perusteellista uudistamista. Laajempi 

 
28 Kettunen et al. 2012, 37–38, 150–151; Kiuasmaa 1982, 278; Okkonen 2017, 15, 89, 93; Sarjala 1997, 
126; Väistö 2017, 63; Huttunen 1986, 178; Mylly 2007, 15–16, 19, 136, 138. 
29 Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 1–2; Mylly 2007, 17; Okkonen 2017, 15. 
30 Iisalo 1988, 255; Hettula 2021, 31; Kettunen et al. 2012, 38–39; Kiuasmaa 1982, 456; Manninen 2010, 
346; Okkonen 2017, 15; Huttunen 1986, 178–179; Mylly 2007, 17. 
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yhtenäisperusteinen koulu-uudistus oli kuitenkin edennyt liian pitkälle, jotta sitä olisi 

voitu pysäyttää. Iso askel eteenpäin otettiin, kun peruskoulukomitean mietintö valmis-

tui 22.9.1965.31  

 
31 Kiuasmaa 1982, 456; Okkonen 2017, 87; Mylly 2007, 17. 
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1. Koulu-uudistuksesta uutisoiminen syyskuussa vuonna 1965 

 

Liitto, Pohjolan Työ ja Kansan Tahto -lehdet olivat vuonna 1965 kannattamansa puolu-

een suurimpia, juuri Oulun alueelle ja Pohjois-Suomeen kohdistettuja sanomalehtiä. Ka-

leva oli poliittisesti sitoutumaton, mutta Pohjois-Suomen suurin sanomalehti,32 kun taas 

valtakunnallinen Uusi Suomi valikoitui suurimpana Kansallisen Kokoomuspuolueen 

(Kok.) äänenkannattajana, koska puolueella ei ollut omaa alueelle suunnattua lehteä.33 

Vasemmistolehtien ja porvarillisten lehtien luonne oli erilainen. Varsinkin suurimmat oi-

keistopuolueita tukevat lehdet julkaisivat kirjoituksia tavalla, jonka tarkoituksena oli pal-

vella kaikkia, myös puolueiden ulkopuolisia, lukijoita. Uuden Suomen sävy oli kuitenkin 

tarkoituksella vanhoillinen ja pääkirjoitukset myötäilivät paljolti kokoomuksen ajamia 

kantoja. Vasemmistopuolueiden äänenkannattajat olivat sen sijaan tiukemmin kiinni 

puolueissaan ja niiden uutisointi myötäili oikeistolehtiä enemmän puolueensa kantaa ja 

oli suunnattu pääasiassa vain oman puolueen jäsenille. Varsinkin pääkirjoitukset palve-

livat puolueiden virallisten kantojen ilmaisijana.34 Kaleva puoluesidonnaisuuksista va-

paana sanomalehtenä toimi vuoden 1965 syksyllä enemmän koulujärjestelmän muutok-

sen tapahtumien raportoijana kuin mietinnön sisällön arvuuttelijana.  

Vuoden 1965 syyskuun käynnistyessä Peruskoulukomitea oli istunut edellisen vuoden 

helmikuusta asti. Suurimmista neljästä eduskuntapuolueesta SKDL, SDP ja Maalaisliitto 

ajoivat yhtenäiskoulujärjestelmän asiaa. Maalaisliitto pääministeripuolueena ja hallituk-

sen suurimpana jäsenenä pystyi edistämään koulu-uudistusta vasemmistopuolueiden 

ollessa oppositiossa. Kokoomus oli ainoa neljästä suurimmasta puolueesta, joka vastusti 

vielä laajaa yhtenäiskoulujärjestelmään perustuvaa uudistusta.  

 

1.1. Koulu-uudistaminen yleisemmin 

Kansan Tahdossa uutisoitiin koulu-uudistuksesta ensimmäisen kerran 2.9.1965. Tässä 

kirjoituksessa Kajaanin kansakoulujen tarkastaja Meeri Päivänsalo kertoi antamassaan 

 
32 Tommila 1988a, 248. 
33 Tommila 1988c, 205. 
34 Mickelsson 2021, 178. 
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haastattelussa paikallisen kansalaiskoulun laajenevan kahdella yhdeksännellä luokalla. 

Tälle vapaaehtoiselle luokalle pyrkijöitä oli enemmän kuin oli odotettu, mikä kertoi op-

pikoulun ulkopuolelle jääneiden oppilaiden halusta jatkaa opiskeluaan. Myös kielten 

opiskelua lisättiin. Kajaanin kansa- ja kansalaiskouluissa oli jo jonkin aikaa voinut opis-

kella englantia, mutta nyt tästä oltiin tekemässä pakollista. Vaihtoehtoisesti oppilas 

saattoi valita myös ruotsinkielen pakolliseksi toiseksi kielekseen. Molemmat muutokset 

tehtiin tulevaa koulu-uudistusta silmällä pitäen. Kajaanissa oli ennakoitu peruskouluko-

mitean mietinnön puoltavan yhdeksänvuotista yhtenäiskoulua, jossa tulisi olemaan pa-

kollinen vieraan kielen opiskelu.35 

Syyskuun 4. päivänä Kansan Tahto julkaisi pääkirjoituksen, jossa syytettiin kokoomuslai-

sia ja muita porvarillisten puolueiden kansanedustajia ja ministereitä koulu-uudistuksen 

tarpeen vähättelystä ja viivästyttämisestä. Pääkirjoituksessa syytettiin myös näiden puo-

lueiden omien puoluelehtien puhuvan halveksuvasti uudistuksesta. Näiden tahojen mu-

kaan laajemman uudistuksen toteuttaminen pakolla oli tarpeetonta, koska koulu kehit-

tyi vähitellen omalla painollaan. Artikkelin mukaan porvarilliset tahot halusivat selvittää 

koko kouluongelman ratkaisemalla koulutilojen puutteen vuoksi syntyneet epäkohdat. 

Koulujärjestelmän muutosta ei olisi tarvinnut tehdä jos oppikouluja vain olisi ollut tar-

peeksi. Kansan Tahto kuitenkin katsoi pelkästään uusien ja laajempien koulujen raken-

tamisen olevan vain yksi osa suuressa muutoksessa. Pääkirjoituksessa haluttiin lisäksi 

korostaa peruskoulukomitean valmistelevan mietinnön tärkeyttä ja sitä ripeyttä, jota is-

tuvan hallituksen ja eduskunnan tuli käyttää uudistuksen toteuttamisessa.36  

Syyskuun loppupuolella ilmestyneessä kirjoituksessa Kansan Tahto uutisoi Haukiputaan 

SKDL:n kunnallisjärjestön kouluolojen kehittämissuunnitelmasta, josta oli tarkoitus lä-

hettää lausunnot kunnanvaltuustolle ja kansakoululautakunnalle. SKDL:n kunnallisjär-

jestön lausunnossa painottui laajan koulusuunnitelman nopea toteuttaminen. Järjestö 

aikoi myös tehdä selväksi, että jos suunnitelman toteutuminen estyisi lainsäädännön ta-

kia, kääntyisivät kunnalliset osapuolet Maalaiskuntien Liiton ja samanmielisten poliittis-

ten ryhmien puoleen esteiden poistamiseksi.37  

 
35 Kansan Tahto (KT) 2.9.1965; Iisalo 1988, 246. 
36 ”Koulun ja opetuksen uudistaminen” (pk.) KT 4.9.1965. 
37 KT 21.9.1965. 
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Uusi Suomi 4. syyskuuta ja Pohjolan Työ 11. syyskuuta julkaisivat saman Väestöliiton 

apulaistoiminnanjohtaja Jaakko Itälän haastattelun. Tässä haastattelussa Itälä puhui ko-

konaisvaltaisen koulu-uudistuksen puolesta. Ollakseen onnistunut uudistuksen tuli koh-

distua sekä koulun pedagogiseen että hallinnolliseen puoleen. Koulun tuli toimia yhteis-

kunnan kehityksen hyväksi paremmin kuin sen aikainen rinnakkaiskoulujärjestelmä, 

mikä sulki suurelta osalta lapsia mahdollisuuden korkeampaan opiskeluun. Sen sijaan, 

Itälän mukaan tuli opetus toteuttaa linjoittamalla ainakin osa oppiaineista, jotta pystyt-

täisiin paremmin sovittamaan opetus jokaisen oppilaan omiin kykyihin ja mieltymyk-

siin.38 1960-luvun lopussakin vain 60 prosenttia yhden ikäluokan lapsista pääsi jatka-

maan opiskeluaan oppikouluun. Oppikoulun vaativuuden takia osa näistäkin oppilaista 

joutui jättämään opintonsa kesken.39 

Yleisellä tasolla pitkään suunnitteilla olleesta koulu-uudistuksesta kirjoitettiin viidesti 

syyskuun aikana. Näistä viidestä julkaistusta kirjoituksesta kolme oli ilmestynyt Kansan 

Tahdossa. SKDL:lle, jonka äänenkannattaja tämä lehti oli, koulujärjestelmän uudistami-

nen oli pitkään tavoiteltu asia.40 Rinnakkaiskoulujärjestelmän neljännellä luokalla tapah-

tuvan eriyttämisen nähtiin olevan yhtenä pääsyistä yhteiskunnan eriarvoisuuteen.41 Yh-

tenäiskoulujärjestelmän saaminen Suomeen miellettiinkin osana luokkataistelua, jonka 

toteutumisen katsottiin olevan yhä lähempänä, porvarillisten voimien vastaanhangoit-

teluista huolimatta. 42 SKDL syytti hyvin suoraan Kansan Tahdon pääkirjoituksessa oikeis-

topuolueita koulu-uudistuksen etenemisen tahallisesta jarruttamisesta. Lehden julkai-

semien artikkelien sävy vaihteli uudistuksesta kirjoittaessa iloisesta syyttelevään ja hie-

man uhkailevaankin.  

Vuoden 1965 syyskuussa ilmestyneiden juttujen joukossa ei ollut yhtään mielipidekirjoi-

tusta. Uusi Suomi ja Pohjolan Työ julkaisivat saman aiemmin mainitun Väestöliiton apu-

laistoiminnanjohtaja Jaakko Itälän, haastattelun, joka käsitteli tulevaa koulu-uudistusta. 

Tämä haastattelu antoi yhden koululaitoksen ja eduskuntapuolueiden ulkopuolisen 

 
38 ”Lapsi-ikäluokkien kahtiajako 11 vuoden iässä tarpeetonta – Peruskoulu ammattikoulun pohjaksi” 
(art.). Uusi Suomi (US) 4.9.1965; ”Koulun uudistaminen” (art.). Pohjolan Työ (PT) 11.9.1965. 
39 Iisalo 1988, 246; Hämäläinen et al. 2005, 96. 
40 Huttunen 1986, 174; Saarela 2006, 310. 
41 Hämäläinen et al. 2005, 13, 37. 
42 Okkonen 2017, 14; Sarjala 1997, 126–127. 
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kannan uudistuksesta, joka kuitenkin hyvin paljon myötäili sen hetkisiä SDP:n43, SKDL:n44 

ja Maalaisliiton koulupoliittisia linjoja.45 Koska Itälän haastattelussa ei puututtu yksityis-

koulujen asemaan ja hän puolusti opetuksen linjoittamista, ei se ollut täysin ristiriidassa 

Uusi Suomi -lehden ja kokoomuksen koulupoliittisen linjan kanssa. Puolueen aikaisempi 

kanta oli muuttunut 40-luvulta ja se katsoi laajemman yleissivistyksen antamisen kaikille 

lapsille olevan edullista yhteiskunnan kehitykselle. Kokoomus halusi kuitenkin pitää yh-

tenäiskoulumallissakin tiukasti kiinni oppilaat jakavista ruumiilliseen tai henkiseen työ-

hön valmistavista linjajaoista. Suurin osa oppikouluista Suomessa oli yksityisessä omis-

tuksessa ja kunnallinen yhtenäiskoulu nähtiin uhkana näille oikeiston tukemille instituu-

tioille.46 

 

1.2. Lasten eriarvoisuuden vähentäminen 

Lapsi-ikäluokat eivät kuitenkaan jakaannu edellytystensä puolesta kahteen 

selvästi erottuvaan ryhmään ja kun näin tärkeä ratkaisu on tehtävä jo 

 11 vuoden iässä ovat virhemahdollisuudet erittäin suuret.47  

Yllä oleva lainaus kuvastaa koulu-uudistusta ajavien tahojen näkemyksen rinnakkaiskou-

lujärjestelmän lapsia eriarvoistavasta ongelmasta. Kansan Tahto julkaisi 4. syyskuuta 

pääkirjoituksen, jossa arvosteltiin kansakoulujärjestelmää lapsia eriarvoistavana. Pääkir-

joitus kertoi oppi- ja ammattikoulujen liian alhaisesta oppilaspaikkojen määrästä ja var-

sinkin vähävaraisten perheiden ja syrjäseuduilla asuvien oppilaiden vaikeudesta päästä 

jatkokoulutukseen. Vuonna 1964 oppi- ja ammattikoulujen ulkopuolelle jäävien 15–19-

vuotiaiden osuus oli kirjoituksen mukaan matalimmillaan Uudellamaalla, 54,8 prosent-

tia, ja korkeimmillaan Pohjois-Karjalassa 73 prosenttia. Koko maan osalta yli 300 000 

nuorta oli jäänyt ilman kansa- ja kansalaiskoulun jälkeistä opetusta. Pääkirjoituksessa 

 
43 ”Sosialidemokraattisen puolueen kulttuuripoliittinen ohjelma” 1963, elektr. dokumentti; Hämäläinen 
et al. 2005, 112. 
44 Kiuasmaa 1982, 278; Mickelsson 2021, 228; Paloheimo et al. 2008, 42. 
45 Mylly 2007, 16; Sarjala 1997, 126; ”Maalaisliiton tavoitteet 1960 luvulla” 1962, elektr. dokumentti. 
46  Hämäläinen et al. 2005, 62; Kettunen et al. 2012, 28, 150; Okkonen 2017, 14. 
47 ”Koulun uudistaminen” (art.). PT 11.9.1965. 
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korostettiin tarvetta peruskoulukomitean mietinnön vaikutuksista tämän eriarvoisuu-

den poistamiseksi, jota porvarillisten kansanedustajien katsottiin haluavan estää.48 

Samana päivänä ilmestyi Uusi Suomi -lehdessä artikkeli, jossa käsiteltiin lasten eriarvoi-

suutta kansakoulujärjestelmässä. Artikkelissa oli haastateltu Väestöliiton apulaistoimin-

nanjohtajaa Jaakko Itälää, jonka mukaan lasten jakaminen kahteen täysin erilaiseen kou-

luun 11-vuoden iässä oli tarpeetonta ja syrjivää. Viikkoa myöhemmin 11. syyskuuta Poh-

jolan Työ julkaisi saman haastattelun omassa artikkelissaan. Itälän mukaan kaikille yh-

teinen peruskoulu olisi sekä lasten kehittymisen että yhteiskunnan tarpeiden kannalta 

hyödyllisempää. Kansakoulun neljännen vuoden jälkeen tapahtuva jako oli kaikin puolin 

luonnoton. Lapset jaettiin liian aikaisin kahteen hyvin erilaiseen kouluun, jotka lopulli-

sesti vaikuttivat heidän tulevaisuuteensa vain senhetkisten edellytystensä perusteella. 

Lisäksi maaseudulla asuvilla oppilailla oli aina huonommat mahdollisuudet päästä oppi-

kouluun, vaikka se olisikin katsottu heille paremmin sopivaksi koulumuodoksi. Itälä en-

nusti, että koulu-uudistuksen tapahtuessa oppilaita ei enää jaettaisi kahteen ryhmään 

ennen kuin vanhemmalla iällä ja sitä ennen heidän taipumuksiaan olisi edistetty eri in-

tensiteetillä etenevillä kursseilla. Tämä takaisi kaikille saman laajemman yleissivistyksen, 

jota yhteiskunnan kehittyminenkin vaati.49  

Käytännössä maaseudulla koulunkäyntimahdollisuudet vaihtelivat hyvin paljon. Yhdessä 

kunnassa saattoi olla maksuttoman kunnallisen keskikoulun lisäksi myös kansalaiskoulu. 

Viereinen kunta taas saattoi olla kokonaan ilman oppikoulua ja kansalaiskoulukin oli kor-

vattu vain lisäkursseilla.50  

Näillä kolmella syyskuussa julkaistulla kirjoituksella annettiin lehtien lukijoille selkeä 

kuva kansakoulujärjestelmän eriarvoistavasta luonteesta. SKDL:n äänenkannattajan 

Kansan Tahdon pääkirjoituksessa lasten eriarvoiset asemat oli tuotu ilmi esittämällä pro-

senttilukuja ainoastaan kansakoulukoulutuksen saaneista ja samalla luotu toivoa suu-

resta muutoksesta peruskoulussa. Kuten useissa muissakin Kansan Tahto -lehden kirjoi-

tuksissa syy kansakoulujärjestelmän eriarvoisuuteen ja tilanteen hitaaseen muutokseen 

 
48 ”Koulun ja opetuksen uudistaminen” (pk.) KT 4.9.1965. 
49 ”Lapsi-ikäluokkien kahtiajako 11 vuoden iässä tarpeetonta – Peruskoulu ammattikoulun pohjaksi” 
(art.). (US) 4.9.1965; ”Koulun uudistaminen” (art.). PT 11.9.1965. 
50 Kettunen et al. 2012, 147. 
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laitettiin porvarillisten oikeistolaisten kansanedustajien ja edeltävien päättäjien niskaan. 

Sen sijaan Uusi Suomi ja Pohjolan Työ julkaisivat saman Jaakko Itälän haastattelun, joka 

sekä asiasisällöltään että sanavalinnoiltaan oli sovittelevampi.  

Uudessa koulujärjestelmässä varsinkin matematiikan ja vieraiden kielten opetuksen lin-

joittaminen oli kokoomukselle tärkeä asia. Linjoittamalla osaa oppiaineista kokoomus 

pyrki varmistamaan koulutuksen tason pysyvän korkealla ja samalla pystyi haluamallaan 

tavalla ajamaan oppilaiden yhdenvertaisuutta. 51 Yhtenäiskoulujärjestelmää ajava SDP 

taas oli äänenkannattajassaan Pohjolan Työssä julkaistun Itälän haastattelun kanssa sa-

maa mieltä rinnakkaisjärjestelmän eriarvoisesta luonteesta ja uskosta koulu-uudistuk-

sen tuomiin parannuksiin lasten yhdenvertaisuuden takaajana.52 

Kaleva, joka julkaisi vain yhden lyhyen uutisen komitean mietinnön valmistumisesta, ei 

ottanut osaa tähän keskusteluun. Muita maltillisempana ja sitoutumattomana lehtenä 

Kalevan tavoitteena oli toimia kaikkien Pohjois-Suomalaisten uutislähteenä. Poliittisesti 

hyvin jakautuneessa ilmapiirissä puolen valitseminen olisi voinut vaikuttaa haitallisesti 

Kalevan levikkiin ja sen asemaan aidosti irrallisena puoluekytköksistä. Kaleva, joka halusi 

esiintyä hyvin sovittelevana ja antoi koulukiistan molemmille osapuolille palstatilaa, ei 

halunnut itse ottaa liian voimakasta kantaa puoleen eikä toiseen ennen mietinnön jul-

kaisua. 

 

1.3 Koulun sisäinen poliittisuus 

Syyskuun 2. päivänä Kansan Tahto -lehdessä nimimerkillä Kansankynttilä julkaistussa 

mielipidekirjoituksessa käsiteltiin opettajien poliittisten mielipiteiden vaikutusta ope-

tukseen ja asennoitumiseen oppilaisiin. Kirjoittaja syytti etenkin vanhempia opettajia 

puolueettomuuden puutteesta opettaessaan varsinkin historiaa ja maantietoa. Samaan 

kategoriaan kirjoittaja asetti opettajat, joilla oli hyvin äärimmäisiä poliittisia mielipiteitä. 

Hän katsoi näiden opettajien olevan kykenemättömiä opettamaan objektiivisesti. Kir-

joittaja viittasi kirjoituksessaan pari vuotta aikaisemmin lukemaansa lehtikirjoitukseen 

tilanteesta, jossa opettajan käytös oppilasta kohtaan oli muuttunut vihamieliseksi hänen 

 
51 Hämäläinen et al. 2005, 62. 
52 ”Sosialidemokraattisen puolueen kulttuuripoliittinen ohjelma” 1963, elektr. dokumentti. 
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saatuaan tietää tämän poliittisesta mielipiteestä. Tämän kirjoittaja antoi esimerkkinä ti-

lanteesta, jossa opettaja ei pystynyt toimimaan puolueettomana oppilaiden kanssa ope-

tustilanteessa. Hän myös korosti, että vaikka kaikki opettajat eivät ehkä olleet tietoisia-

kaan näkemystensä vaikutuksesta opetukseensa, se osa, joka oli tietoinen, ei osannut 

tai ei halunnut muuttaa toimintaansa. Kirjoituksessa viitatiin lisäksi tulevaan koulu-uu-

distukseen, jonka uskottiin poistavan kaiken koulun sisäisen politisoinnin.53 

Emme ehkä vieläkään osaa suhtautua oikein ymmärtäväisesti toisin ajat

 televia kohtaan, mutta meidän on oppilaiden parasta ajatellen aiheellista 

 kehittää itseämme tässä suhteessa, sillä on vaarallista katsella asioita 

 pelkästään ”joko punaisten tai sinisten lasien takaa”.54 

Vastauksena Kansankynttilä nimimerkillä kirjoittaneelle Kansan Tahto julkaisi 5. syys-

kuuta toisen kirjoituksen. Tässä opettaja Teuvo Makkosen kirjoittamassa mielipidekir-

joituksessa puolustettiin  opettajien oikeutta osallistua politiikkaan. Makkosen mukaan 

koulu yhteiskunnan jäseniä kasvattavana instituuttina oli aina poliittinen ja sitä tulikin 

korostaa kouluopetuksessa. Hänestä oli kuitenkin tärkeää esittää asioita useammalta 

kantilta ja tukeutua argumenteissa asiantuntijoiden näkemyksiin, jotta oppilaat voisivat 

kasvaa toimiviksi yhteiskunnan jäseniksi.55  

Nämä kaksi mielipidekirjoitusta esittelivät eri näkökulmat kouluopetuksen politisoitumi-

sesta. Kirjoittajat olivat eri mieltä sekä opettajien politisoitumisen vaikutuksista opetuk-

seen ja oppilaisiin että siitä, oliko tämä politiikan vaikutus opetuksessa hyvä vai huono 

asia. Molemmat kirjoitukset julkaistiin Kansan Tahto -lehdessä, joka oli SKDL:n äänen-

kannattaja. Kummassakaan kirjoituksessa ei korostettu äärivasemmistolaisen politikoin-

nin mukaista oikeistovastaisuutta tai sosialistisen ideologian tuomista kouluun56, joita 

molempia esiintyi myöhemmin käsittelemissäni saman lehden artikkeleissa.  

Toinen kirjoittajista oli esitellyt itsensä opettajana. Tämä antoi yhden näkökulman ryh-

mään, johon koulu-uudistus tuli oppilaiden lisäksi, vaikuttamaan merkittävästi. Yhte-

näiskoulujärjestelmä herätti opettajissa paljon vastakkainasettelua. Kansa- ja 

 
53 Kansankynttilä, ”Koulu ja politiikka” (miel.). KT 2.9.1965.  
54 Kansankynttilä, ”Koulu ja politiikka” (miel.). KT 2.9.1965. 
55 Teuvo Makkonen ”Poleeminen puheenvuoro koulusta ja politiikasta” (miel.). KT 5.9.1965. 
56 Kettunen et al. 2012, 32; Okkonen 2017, 140; Tommila 1988a, 236. 
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kansalaiskoulujen opettajat olivat uudistuksen kannalla, kun taas oppikoulun opettajat 

olivat sitä vastaan. Opettajajärjestöt ja opettajat tulivatkin mukaan koulu-uudistuksesta 

käytyyn keskusteluun sekä sanomalehdissä että oman alansa lehdissä tapahtuvalla vuo-

ropuhelulla ja antamalla palautetta komiteamietinnöistä. Sanomalehdissä opettajien 

ajatukset esiintyivät useimmiten juuri mielipidekirjoitusten ja haastattelujen muo-

dossa.57 Oikeistopuolueiden tapaan oppikoulujen opettajat vastustivat yhtenäiskoulua 

uhkailemalla sen ajavan maan sosialismin tielle.58 Muut käsittelemäni lehdet eivät jul-

kaisseet kirjoituksia kohdistuen tähän aiheeseen.  

 

1.4. Uudistuksen taloudellinen vaikutus 

Kuten kaikista toteutetuista suurista yhteiskunnallisista muutoksista koulu-uudistuksen 

ennakoitiin tulevan toteutumaan kalliin hintalapun kera. Varsinkin, jos suunnaksi otet-

taisiin vasemmiston ja Maalaisliiton ajama laaja koko koulujärjestelmän kattava muutos 

yhtenäiskoulujärjestelmän mallin mukaisesti. Oikeisto, etunenässä kokoomus, halusi 

kalliin kokonaisvaltaisen uudistuksen sijasta parantaa kouluja suorittamalla halvempia, 

sisäisiä uudistuksia. 

Pohjolan Työn 11. syyskuuta julkaisemassa artikkelissa Väestöliiton apulaistoiminnan-

johtaja Jaakko Itälä painottaa koulu-uudistuksen olevan välttämätön huolimatta sen tu-

levasta hintalapusta. Hänen mielestään uudistuksen hinta tulee nousemaan korkeam-

maksi, mitä myöhemmäksi sitä siirretään. Tärkeintä on saada kansalaisten koulutustaso 

nousemaan, jotta se ei jarruttaisi yhteiskunnan kehitystä.59 Kansan Tahdon pääkirjoituk-

sessa 4. syyskuuta ollaan samaa mieltä Pohjolan Työn artikkelin kanssa. Pääkirjoituk-

sessa tuodaan ilmi edellisenä vuonna ilman oppi- tai ammattikoulupaikkaa jääneiden 

15-19 vuoden ikäisten nuorten määrä, joka koko maan osalta oli 63,3%. Jotta vastaava 

luku ei pääsisi seuraavina vuosina nousemaan korkeammaksi, lehti painottaa koulu-uu-

distuksen toteuttamista mahdollisimman nopeasti kustannuksista huolimatta.60 

 
57 Kiuasmaa 1982, 456; Väistö 2017, 112–113. 
58 Okkonen 2017, 14. 
59 ”Koulun uudistaminen” (art.). PT 11.9.1965. 
60 ”Koulun ja opetuksen uudistaminen” (pk.) KT 4.9.1965. 
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Kansan Tahto uutisoi 21. syyskuuta Peruskoulukomitean mietinnön valmistumisesta. Sa-

malla lehti arvuutteli mikä tulee mietinnön mukaan olemaan uudistuksen valtiolle koi-

tuva hinta. Lehti lisäksi ilmoitti saaneensa tietoa, jonka mukaan nämä kustannukset tu-

lisivat jakaantumaan 15 vuoden haarukalle, joka toimisi siirtymäajanjaksona uuteen 

koulujärjestelmään.61 

Hyvin erilaisen näkökulman aiheeseen antaa Uusi Suomi, jossa kokoomuksen kansan-

edustaja Timo Mäen esiintymisestä Etelä-Hämeen kokoomusviikoilla kirjoitettiin 30. 

syyskuuta. Mäen mukaan yhtenäiskoulusuunnitelmien toteuttamisessa ei pitänyt va-

semmiston haluamalla tavalla hätiköidä. Sen sijaan mallia tuli ottaa suoraan Ruotsista, 

jossa uudistus oli parhaillaan toteutumassa.62 Suomen olisi näin turha panostaa vasem-

mistopuolueiden ajamiin kalliisiin kokeilukouluihin ja sen sijaan panostaa opettajankou-

lutuksen lisäämiseen.63  

Nämä neljä sanomalehtikirjoitusta antavat hyvin vastakkaiset kuvat suhtautumisesta 

koulu-uudistuksesta koituviin taloudellisiin rasituksiin. Vasemmistolehdet eivät halun-

neet kommentoida yhtenäiskoulujärjestelmän kustannusten jakautumista valtiota pi-

demmälle. Pohjolan Työlle ja Kansan Tahdolle tärkeämpää oli painottaa lukijakuntiensa 

odottaman ja puolueidensa ajaman ilmaisen koulujärjestelmän ajamista ja jättää kus-

tannuksista uutisoiminen myöhemmäksi. Kuvaavaa oli Kansan Tahdossa ilmestynyt pää-

kirjoitus, joka kertoo SKDL:n halusta ajaa koulu-uudistus läpi mahdollisimman nopeasti 

ja samalla pyrkiä siirtämään kustannusten aiheuttamaa keskustelua myöhemmäksi.  Ko-

koomus sen sijaan, muiden oikeistopuolueiden tavoin, oli huolissaan yhtenäiskoulujär-

jestelmän tuomasta taloudellisesta rasitteesta. Puolueen linjana oli pyrkiä toimimaan 

tavalla, joka ei aiheuttaisi kansalaisten verotaakan kasvattamista.64 Muilla, kuin Uudella 

Suomella ei ollut samanlaista poliittista motiivia keskittyä mahdollisiin koulu-uudistuk-

seen liittyviin kustannuksiin, ainakaan ennen kuin heillä oli mitään selkeää tietoa komi-

tean ehdottamien muutosten taloudellisesta vaikutuksesta. Peruskoulukomitean anta-

man mietinnön mukaan uudistuksen kustannuksista kolme neljäsosaa olisi tullut valtion 

hoidettaviksi ja yksi neljäsosa kuntien. Tämä oli rinnakkaiskoulujärjestelmää edullisempi 

 
61 KT 21.9.1965. 
62 Ruotsissa peruskoulu tuli kaikille lapsille pakolliseksi vuonna 1962. 
63 ” Timo Mäki: Koulu-uudistuksen oppirahat turhia (art.). US 30.9.1965. 
64 Mylly 2007, 21; Väistö 2017, 137; Mickelsson 2021, 154–155; Paloheimo et al. 2008, 42. 
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ratkaisu kuntien kannalta, mutta ennusti kokoomuksen pelkäämää verojen kohotta-

mista.  

 

1.5. Peruskoulukomitean työ 

On jo korkea aika ryhtyä sanoista tekoihin, jotta kaikille oppivelvollisuus

 iässä oleville turvataan varallisuusasemasta tai asuinpaikasta riippumatta 

 yhtäläiset mahdollisuudet harrastustensa ja taipumustensa mukaisten 

 opintojen harjoittamiseen.65 

Kalevan 23. syyskuuta julkaisemassa uutisessa todettiin peruskoulukomitean työn ole-

van valmis ja mietinnön julkaisemisen tapahtuvan seuraavan viikon aikana. Kirjoituk-

sessa kerrottiin, että Oittisen johtama komitea oli tutkinut uudistamismahdollisuuksia ja 

uuden järjestelmän käytännön toteuttamismahdollisuuksia. Uutinen oli kirjoitettu vain 

lyhyeksi tiedotteeksi, jossa ei näkynyt minkäänlaista lehden tai kirjoittajan omaa mieli-

pidettä suuntaan tai toiseen.66 Tämä oli Kalevan ainoa kirjoitus syyskuussa 1965 koskien 

koulu-uudistusta. Myös Uusi Suomi uutisoi 23. syyskuuta komitean mietinnön valmistu-

misesta samanlaisella lyhyellä tiedotteella kuin Kaleva.67 

Kansan Tahto-lehden 4. syyskuuta julkaistusta pääkirjoituksesta saatiin osviittaa uudis-

tuksen tärkeydestä vasemmistopuolueille. Artikkeli käsitteli uudistusta laajemmin, 

mutta halusi heti sen alussa painottaa peruskoulukomitean työn merkitystä ja tarvetta. 

Artikkelin tarkoituksena oli senhetkisen koulujärjestelmän kaikkien epäkohtien korosta-

minen ja niillä painottaa uudistuksen tärkeyttä. Artikkelin mukaan komitealta ja hallituk-

selta odotettiin nopeutta ja tehokkuutta, jotta opetukseen liittyvät epäkohdat saataisiin 

ratkaistua.68 

Kansan Tahto-lehti uutisoi Peruskoulukomitean mietinnön sisällöstä 21. syyskuuta. Kir-

joituksen julkaisuajankohtana mietintö oli vain allekirjoitusta vaille valmis, mutta tietoja 

sen sisällöstä oli jo saatu. Näiden ennakkotietojen mukaan mietintö puolsi kunnallista 

yhtenäiskoulua, johon oli mahdollista myöhemmin liittää lukioaste. Kirjoituksessa 

 
65 ”Koulun ja opetuksen uudistaminen” (pk.) KT 4.9.1965. 
66 Kaleva (KA) 23.9.1965. 
67 US 23.9.1965. 
68 ”Koulun ja opetuksen uudistaminen” (pk.) KT 4.9.1965. 
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arveltiin koko maan siirtymisen uuteen koulujärjestelmään kestävän vähintään 15 

vuotta. Komitean esitykset oli uutiskirjoituksen mukaan tarkoitus esittää tarpeeksi väl-

jässä muodossa, jotta sen toteuttaminen sujuisi mahdollisimman jouhevasti.69 

Kalevan tavoin Pohjolan Työ ja Uusi Suomi julkaisivat vain lyhyet uutiset 30. syyskuuta 

koskien komitean työstä ja mietinnön sinä päivänä tapahtuvasta julkaisusta. Yhteisten 

komitean työtä selostavien ydinkohtien lisäksi Pohjolan Työ korosti syksyllä 1963 istu-

neen eduskunnan enemmistön (SKDL, SDP ja Maalaisliitto) tekemän periaateratkaisun 

olevan komitean työn alkuun paneva voima. Komitea ehdotti 9-vuotiseen peruskouluun 

siirtymistä asteittain kymmenen vuoden aikana.70 

Vuonna 1964 asetetusta R. H. Oittisen johtamasta peruskoulukomiteasta71 kirjoitettiin 

syyskuun aikana viidesti neljään eri lehteen.  Kaikki komiteasta kirjoitetut artikkelit syys-

kuussa olivat hyvin neutraaleja ja kiihkottomia. Koska mietinnön lopullista sisältöä ja 

varsinkin sen sisältäviä eriäviä mielipiteitä ei vielä ollut julkaistu, kirjoitukset koskivat 

pääasiassa mietinnön valmistumista ja itse julkaisua. Uusi Suomi ja Kaleva kirjoittivat 

vain hyvin lyhyet tiedotteet 23. syyskuuta tapahtuneesta mietinnön luovuttamisesta al-

lekirjoitettavaksi. Sitoutumattomassa Kalevassa koulu-uudistuksesta kirjoittaminen 

juuri ennen komitean mietinnön julkistamista ei katsottu tarpeelliseksi. Lehdellä ei ollut 

samanlaisia motiiveja mietinnön sisällön ennenaikaiseen spekulointiin kuin niillä leh-

dillä, jotka ajoivat puolueensa koulupoliittista linjaa. 

Uusi Suomi -lehden takana oleva kokoomus oli tässä vaiheessa vielä yhtenäiskoulujär-

jestelmää vastaan, mutta oli hyväksynyt tarpeen kouluja koskeville muutoksille. Puolue 

ei kuitenkaan olisi halunnut luopua rinnakkaiskoulujärjestelmän mallista uudistuksia 

suunniteltaessa.72 Kokoomusta huolestutti yksityisten oppikoulujen katoaminen ja sisäi-

sinä muutoksina yleinen opetuksen tason heikkeneminen ja lahjakkaiden oppilaiden pa-

kottaminen sopeutumaan heikompien oppilaiden oppimisen tahtiin. Sen äänenkannat-

taja ei kuitenkaan ennen mietinnön julkistamista ilmaissut kantaansa artikkeleiden tai 

 
69 KT 21.9.1965. 
70 PT 30.9.1965; KA 30.9.1965; ” Timo Mäki: Koulu-uudistuksen oppirahat turhia (art.). US 30.9.1965. 
71 Hämäläinen et al. 2005, 96. 
72 Okkonen 2017, 93; Sarjala 1997, 126; ”Kansallisen kokoomuksen kunnallisohjelma” 1959, elektr. doku-
mentti; ”Kokoomuksen 1960-luvun politiikan tavoitteet” 1961, elektr. dokumentti.  
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julkaisemiensa mielipiteiden kautta.73 Uusi Suomi -lehdellä ei ollut tarvetta käsitellä mie-

tinnön valmistelua, ennen sen julkistamista samalla tavalla kuin vasemmistolehdillä, 

jotka olivat odottaneet uudistusta pitkään.  

Pohjolan Työ julkaisi hyvin samantyyppisen artikkelin kuin Uusi Suomi ja Kaleva, mutta 

siinä haluttiin korostaa komitean työn toimeenpanijapuolueiden roolia uudistuksessa. 

Tämä Pohjolan Työn artikkeli ilmestyi samana päivänä kuin komitean mietintö julkaistiin. 

Vaikka SDP oli pitkään toiminut laajan koulu-uudistuksen ja juuri yhtenäiskoulujärjestel-

män puolesta, ei sen äänenkannattaja kirjoittanut enempää komitean toiminnasta kuu-

kautta ennen mietinnön julkaisua.74  

Ainoa lehti, jossa esiintyi syyskuun aikana enemmän kuin yksi kirjoitus peruskoulukomi-

tean työhön liittyen oli SKDL:n äänenkannattaja Kansan Tahto. Ensimmäinen, pääkirjoi-

tus, ilmestyi kuun alussa ja koski yleisesti silloisen koulujärjestelmän epäkohtia ja tar-

vetta uudistukselle. Komitean työ nähtiin tässä artikkelissa sinä tekijänä, joka tulisi kor-

jaamaan kaikki koulun ongelmat, sekä opetukselliset että hallinnolliset, laajentamaan 

koulun vihdoin syrjäseuduille ja avaamaan korkeamman koulutuksen ovet kaikille lap-

sille. Tällä pääkirjoituksella SKDL ja Kansan Tahto halusivat ilmaista vahvan luottamuk-

sensa komiteaan ja odottavansa hallituksen ryhtyvän pikaisiin toimenpiteisiin mietinnön 

valmistumisen jälkeen. Kansan Tahdon toinen kirjoitus ilmestyi mietinnön allekirjoitet-

tavaksi jättämisen aikaan. Asiasta tiedottamisen lisäksi Kansan Tahto-lehti esitti ainoana 

ennakkotietoja mietinnön sisällöstä.  

 

Vuoden 1965 syyskuussa koulu-uudistukseen liittyvistä asioista kirjoitettiin yhteensä 12 

kertaa. Puolet näistä julkaistiin Kansan Tahto -lehdessä. Uusi Suomi julkaisi kolme ja Poh-

jolan Työ kaksi kirjoitusta. Kaleva julkaisi vain yhden, mutta Liitto -lehdessä ei ilmestynyt 

yhtään koulu-uudistukseen liittyvää kirjoitusta tänä aikana. Kirjoituksien julkaisuajan-

kohdat jakaantuivat selvästi kahteen ryhmään. Ensimmäinen, viiden kirjoituksen joukko, 

ilmestyi kuun alussa ennen kouluvuoden alkamista. Toinen ryhmä ajoittui kuun loppu-

puolelle Peruskoulukomitean mietinnön valmistumisesta sen julkaisuun kuun 

 
73 Hämäläinen et al. 2005, 62. 
74 Hämäläinen et al. 2005, 131; Okkonen 2017, 87. 
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viimeisenä päivänä. Näiden väliin sijoittuu vain yksi Pohjolan Työn artikkeli, joka julkais-

tiin 11. syyskuuta pian koulujen alkamisen jälkeen. Nämä 12 kirjoitusta sisältävät yhden 

pääkirjoituksen, yhdeksän artikkelia ja kaksi mielipidekirjoitusta, jotka tarjoavat muita 

enemmän värikästä kielenkäyttöä ja selkeämpää poliittista vastakkainasettelua. Kansan 

Tahto -lehdessä ilmestynyt pääkirjoitus ilmaisee muita kirjoituksia vahvemmin lehden ja 

sen takaisen puolueen kannan koulu-uudistukseen ja samalla syyttää vastapuolta uudis-

tuksen hidastamisesta. Tällä pääkirjoituksella SKDL osoittaa samalla sen merkityksen, 

mikä koulu-uudistuksen kaltaisen laajan yhteiskunnallisen uudistuksen ajamisella on 

heidän puolueensa kannattajille. Syyskuun aikana ilmestyneet kaksi mielipidekirjoitusta 

eivät käsitelleet koulu-uudistusta laajemmassa mielessä, vaan keskittyivät koulujen, 

opettajien ja oppilaiden poliittisten kantojen vaikutuksiin koulumaailmassa ja uudistuk-

sen tuovista mahdollisista positiivisista tai negatiivisista muutoksista tähän. Näkyvin kiis-

takapula vuoden 1965 syyskuun aikana oli rinnakkaiskoulujärjestelmän aiheuttama op-

pilaiden eriarvoinen asema ja koulu-uudistuksen tuomat mahdolliset ratkaisut tähän on-

gelmaan.



 
 

2. Miten poliittisesti motivoitunut ajattelu näkyi peruskoulukomi-

tean mietinnön julkaisun jälkeen koulusta uutisoinnissa loka-

kuussa 1965? 

 

Koulu-uudistuksen tulevaisuus on riippuvainen siitä, mitä tapahtuu mietin-

nön ilmestymisen jälkeen.75  

Peruskoulukomitean mietintö valmistui puolentoista vuoden työn jälkeen 22.9.1965 ja 

se julkistettiin viikkoa myöhemmin 30. syyskuuta.76 Komitean tehtävänä oli laatia sään-

nökset yhtenäiskoulujärjestelmän rakenteesta ja selvittää miten olemassa olevat koulu-

muodot yhdistettäisiin toisiinsa.77 Uudistus tuli aloittaa maan syrjäisemmiltä alueilta 

Pohjois- ja Itä-Suomesta. Peruskoulujärjestelmän tuli olla toiminnassa koko maassa 18 

vuoden sisällä mietinnön pohjalta tehtävän lain voimaantulosta ja muutos tuli suunni-

tellun aikataulun mukaisesti toteutumaan kymmenen vuoden pituisen siirtymäkauden 

aikana. 

Sekä rakenteellisesti että opetuksellisesti koulun tulisi olla kaikille yhteinen ja yhtenäi-

nen. Vanhan rinnakkaisjärjestelmän sijaan muodostettaisiin kaikille yhteinen yhdeksän-

vuotinen peruskoulu, joka koostuisi kuusivuotisesta ala-asteesta ja kolmivuotisesta ylä-

asteesta. Rinnakkaiskoulujärjestelmän tapaista opetuksellista eriyttämistä ei tehtäisi, 

mutta oppilailla olisi mahdollisuus kurssivalinnoin vaikuttaa matematiikan ja kielten 

opetuksien laajuuteen. Lisäksi komitea ehdotti yhden pakollisen vieraan kielen opiske-

lua kaikille oppilaille kolmannelta luokalta alkaen.78 

Yksityisiä kouluja lukuun ottamatta peruskoulutus keskitettäisiin kuntien vastuulle. Jo-

kaiseen lääniin tuli perustaa läänin kouluhallitus toimimaan alueensa ylimpänä kouluvi-

ranomaisena.79  

 
75 Jaakko Itälä, ”Peruskoulumietintö ja uudistuksen tulevaisuus” (miel.). US 12.10.1965. 
76 Mylly 2007, 17; Väistö 2017, 95; Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 4. 
77 Kettunen et al. 2012, 38–39; Hämäläinen et al. 2005, 96. 
78 Nurmi 1989, 102 ja 109; Hettula 2021, 28; Kettunen et al. 2012, 151; Mylly 2007, 19; Peruskoulukomi-
tean I osamietintö 1965, 10, 15, 20. 
79 Nurmi 1989, 109; Hämäläinen et al. 2005, 96; Kettunen et al. 2012, 39; Kiuasmaa 1982, 456; Mylly 
2007, 19; Sarjala 1997, 32; Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 15–16, 20, 24, 26, 151. 
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Lisäksi mietinnössä käsiteltiin uudistuksen taloudellisia kustannuksia. Kunnat saisivat 

valtionavustusta peruskoulun käyttömenoihin kunnan taloudellisen kantokyvyn perus-

teella. Peruskoulun kustannukset tulisivat jakautumaan komitean tekemän arvion mu-

kaan tavalla, jossa valtion maksettavaksi tulisi 75 prosenttia ja kunnille 25 prosenttia. 

Rinnakkaiskoulujärjestelmässä vastaavat luvut olivat 67 ja 33 prosenttia. Suurimpia siir-

tymisen aiheuttamia kustannuksia olivat koulujen rakennus- ja remontoimismenot ja 

kaikille lapsille pakolliseksi tulevasta yhdeksännestä luokasta aiheutuvat kulut.80 Jotta 

kaikille oppilaille voitaisiin taata yhtäläiset sosiaaliset edellytykset koulunkäyntiin, pe-

ruskoulun tuli olla maksuton. Asuinpaikasta ja vanhempien asemasta riippumatta kai-

kille lapsille tuli taata mahdollisuus samaan koulutukseen, joten tarvittavat oppimisväli-

neet, koulukyyditykset ja asuntolamajoitukset tuli myös olla ilmaisia.81 

Yhteensä seitsemän peruskoulukomitean 13 jäsenestä jätti mietinnön yhteyteen eriävän 

mielipiteen. Heitä olivat muun muassa oppikouluja edustava Kauko Haahtela ja kokoo-

muksen ja RKP:n kansanedustajat Olavi Lähteenmäki ja Kurt Nordfors. Ongelmallisim-

pina osa-alueina eriävissä mielipiteissä katsottiin olleen yksityisten oppikoulujen asema 

ja yläasteen muodostaminen yhdistämällä keskikoulu ja kansalaiskoulu.82  

 

2.1. Peruskoulukomitean ja mietinnön kohtaama arvostelu lokakuussa 

Kalevassa käsiteltiin kahtena päivänä peruskoulukomitean, sen julkaiseman mietinnön 

ja yleisesti mietinnön mukaisen koulu-uudistuksen saamaa kritiikkiä ja vastustusta. En-

simmäisessä näistä, lehden pääkirjoituksessa todettiin, että koko koulu-uudistuksen 

suunnittelun aikana ihmisten mielipiteet ovat kärjistyneet ja johtaneet jopa riitelyihin, 

mitä pitemmälle uudistus on edennyt. Varsin selkeänä tämä  näkyi eri koulumuotojen 

muodostamissa taisteluosapuolissa. Artikkelissa viitatiin muutama päivä aikaisemmin 

julkaistun mietinnön eriävien mielipiteiden suureen määrään. Melkein puolet 17 jäse-

nestä oli ainakin osittain tyytymättömiä komitean lopputulokseen. Kaleva arveli, että 

mahdollisia eriäviä mielipiteitä oli koitettu välttää ottamalla mukaan mahdollisimman 

vähän uudistusvastaisia jäseniä. Komiteassa olikin kriittisesti 

 
80 Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 18, 23 ja 34–37. 
81 Nurmi 1989, 102; Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 10–11, 17. 
82 Mylly 2007, 17; Väistö 2017, 98. 
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yhtenäiskoulujärjestelmään suhtautuvista tahoista vain yksi kokoomuksen kansanedus-

taja ja yksi oppikouluihin perehtynyt asiantuntija. Artikkelissa katsottiin, että eriävistä 

mielipiteistä ilmenevä tyytymättömyys mietinnön sisältöön osoitti, että komitean työ oli 

tehty ilman tarpeellisen pitkäaikaista harkintaa. 83 

Mutta valtioneuvostolle jätetyn mietinnön yksikin lukeminen paljastaa mi-

ten kevyesti komitea on työnsä tehnyt. 

…mikä on se hallitus, joka uskaltaa jättää eduskunnalle näin heikoin perus-

tein laaditun lakiehdotuksen.84  

Yllä olevat lainaukset ovat kokoomuksen äänenkannattajan Uusi Suomi -lehden 1. loka-

kuuta ilmestyneestä pääkirjoituksesta. Uusi Suomi oli komitean työn ja sen kokoonpa-

non ahkerin arvostelija viidellä artikkelilla ja kahdella mielipidekirjoituksella. Ensimmäi-

nen näistä oli heti mietinnön julkistamisen jälkeen ilmestynyt edellä mainittu pääkirjoi-

tus. Tässä käytiin hyvinkin kriittisesti läpi koulu-uudistusta alkaen peruskoulukomitean 

asettamista edeltäneestä eduskuntakeskustelusta, jonka Uusi Suomi korosti saaneen 

ikävän poliittisen värin. Tämä tulisi kirjoituksen mukaan vaikuttamaan negatiivisesti ko-

mitean saamien ohjeistuksien luonteeseen. Komitean ei katsottu paneutuneen tar-

peeksi työhönsä, mikä näkyi mietinnön vajaavaisuudessa. Tästä lehti osoitti perusteena 

mietintöön liitettyjen eriävien mielipiteiden suuren määrän. Tähän yhtyi samassa leh-

dessä 5. lokakuuta julkaistu toinen pääkirjoitus.85 

Uusi Suomi julkaisi 1. lokakuuta toisenkin kirjoituksen. Tässä artikkelissa käytiin yleisesti 

läpi komitean mietintöä, ja samalla käytiin tarkkaan läpi osa siihen liitetyistä eriävistä 

mielipiteistä. Artikkelin mukaan komitea hylkäsi kaikki rinnakkaiskoulujärjestelmän hy-

vät puolet ilman kunnollista harkintaa. Mietinnössä tuhottiin artikkelin mukaan yksityis-

ten koulujen tulevaisuus ja kaikkien tarpeettoman suurten kouluhallinnollisten muutos-

ten suunnittelun takia opetuksellisen puolen uudistaminen jäi melkein kokonaan pois. 

 
83 ”Uusi peruskoulu – lastentarhasta yliopistoon” (pk.). KA 2.10.1965. 
84 ”Keskonen” (pk.). US 1.10.1965. 
85 ”Keskonen” (pk.). US 1.10.1965; ”Tarkistettava vielä” (pk.). US 5.10.1965. 
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Artikkelin mukaan eriävien mielipiteiden kirjoittajilla oli aiheellinen huoli maan koulujär-

jestelmän toimivuudesta tulevaisuudessa ja opetuksen tason selvästä laskusta.86  

Lokakuun 5. päivä Kalevassa ilmestyi artikkeli koskien Sotkamon kansakoulukokousta, 

jossa uudistuksesta oli puhumassa Väestöliiton apulaistoiminnanjohtaja Jaakko Itälä. 

Itälä moitti komiteaa, joka oli perustanut muodostamansa koulun pohjan jo olemassa 

olleille laeille. Artikkelissa katsottiin, että tämä järjestely oli tehnyt mietinnön sisältämän 

lakiehdotuksen järjestämisen juridisesti hyvin monimutkaiseksi ja jättänyt vähemmälle 

huomiolle tarvittavat opetukselliset uudistukset. Tältä olisi Kalevan mukaan vältytty, jos 

komitea olisi alusta alkaen käyttänyt enemmän aikaa kokonaan uuden koululain laatimi-

seen ja tarpeeksi resursseja laajojen koulukokeilujen aloittamiseen.87  

Kansan Tahto -lehdessä kirjoitettiin neljästi komitean ja mietinnön kohtaamasta arvos-

telusta. SKDL:n äänenkannattajana Kansan Tahto oli yhtenäiskoulujärjestelmän ja ylei-

sestikin laajan koulu-uudistuksen kannalla. Tämän takia lehden julkaisemat kirjoitukset 

kritisoivat komitean mietinnön sisältöä vain muutamien yksittäisten asioiden osalta. Yh-

teensä kolme Kansan Tahdon kirjoituksista ilmestyi lokakuun 1. ja 2. päivänä. Näissä kah-

dessa artikkelissa ja yhdessä SKDL:n kansanedustajan Anna-Liisa Tiekson mielipidekirjoi-

tuksessa puhuttiin komitean tekemän työn ja yleisemmin yhtenäiskoulujärjestelmän 

kohtaamasta ankarasta vastustuksesta oikeiston ja oppikoulujen edustajien puolelta. 

Kirjoituksissa todettiin myös, että ainakin SKDL:n mielestä tällainen toiminta oikeiston 

puolelta oli ennalta arvattavaa ja se heijasteli heidän pyrkimystään säilyttää maa ope-

tuksellisesti kahtiajakautuneena.88 

Liitto -lehdessä ilmestyi kymmenes lokakuuta Limingan yhteiskoulun rehtorin Lasse Ron-

tun haastattelu. Hän oli 2. lokakuuta Kansan Tahto -lehdessä julkaistun haastattelun 

kanssa samoilla linjoilla opettajakoulutuksen kehittämisen puuttumisesta komitean 

mietinnössä. Tämän kehittämistyön olisi pitänyt tapahtua samanaikaisesti komitean 

 
86 ”Koulukomitean enemmistö on peruskoulun kannalla – Aluehallinnon piirissä suunnitteilla kalliita uu-
distuksia” (art.). US 1.10.1965. 
87 ”Kansakouluväki tutustui Sotkamossa kouluolojen uudistamissuunnitelmiin (art.). KA 16.10.1965. 
88 KT 1.10.1965; Anna-Liisa Tiekso, ”Anna-Liisa Tiekso: Yhtenäiskoulujärjestelmä tärkeä sosiaalinen uu-
distus (miel.). KT 2.10.1965; ”Keskoseksi” (art.). KT 2.10.1965. 



35 
 

työn kanssa. Hän arvioi keski- ja kansalaiskoulujen yhteen niveltymisen tapahtuvan su-

juvammin, jos komitean jäsenistö ei olisi ollut niin yksipuolisesti valittu.89  

Lokakuun 12. päivänä Liitossa ilmestyneessä artikkelissa, kuten yllä mainituissa kol-

messa Kansan Tahto -lehden artikkelissakin, puhuttiin koulu-uudistukseen kohdistu-

vasta tahallisesta viivyttämisestä. Tosin Liitto ei samalla tavalla antanut viitteitä tämän 

viivytyksen tekijöistä tai heidän motiiveistaan. Tässä artikkelissa otettiin lisäksi kriitti-

sesti kantaa mietinnön lyhytnäköisyyteen suhteessa maaseudun muuttuviin koulutar-

peisiin tulevaisuudessa.90  

Pohjolan Työ julkaisi 2. lokakuuta kaksi kirjoitusta koskien komitean työhön kohdistuvaa 

arvostelua. Ensimmäinen näistä oli pääkirjoituksessa, jossa lehti ilmaisi toiveensa, että 

komitean työ olisi ulotettu kattamaan myös peruskoulun jälkeiset opinnot. Tämä oli kui-

tenkin rajattu pois jo komitean asettamisvaiheessa. Lisäksi kirjoituksessa esitettiin huoli 

mietinnön perusteella toteutuvan koulumuutoksen onnistumisesta, koska osa komitean 

laatimista uudistussuunnitelmista ei mennyt tarpeeksi pitkälle. Toinen Pohjolan Työn 

kirjoitus löytyi muut lehdet -palstalta. Tällä palstalla Pohjolan Työ toi esiin ja kommentoi 

heitä kiinnostavien aiheiden uutisointia muissa lehdissä. Aiheena oli yhtenäiskouluun 

liittyvä Uusi Suomi-lehden 1. lokakuuta julkaistu pääkirjoitus, jossa kyseenalaistettiin ko-

mitean kokoonpano ja vääräksi katsottua oppikoulukielteistä asennetta, jolla mietintöä 

alettiin valmistella. Myös Kansan Tahto julkaisi 2.10. samanlaisen kirjoituksen omalla 

muut lehdet -palstallaan.91 

Myös lokakuun 13. päivänä Uudessa Suomessa julkaistussa mielipidekirjoituksessa Hel-

singin Suomalaisen Yhteiskoulun entinen rehtori, filosofian tohtori Jorma Soveri katsoi 

yksityisten koulujen hävittämisen johtavan kouluun, joka propagandavälineenä muut-

tuisi aina uusien vallanpitäjien astuessa maan johtoon. Kirjoittaja näki paljon väärää mie-

tinnön sisällössä, mutta varsinkin opetukselliseen sisältöön liittyvissä kohdissa, jotka tu-

lisivat pilaamaan koko lasten kasvatuksen. Hän katsoi matematiikan, vieraiden kielten ja 

reaaliaineiden nippelitietojen takomisen oppilaiden päihin useimmille täysin 

 
89 ”Peruskoulukomitean mietinnöstä – kysymyksiä ja lisää vastauksia” (haast.). Liitto (LI) 10.10.1965. 
90 ”Läänin kunnallispäivät: Koulu-uudistus ja seutusuunnittelu pohdittavina” (art.). LI 12.10.1965. 
91 ”Koulu-uudistus” (pk.). PT 2.10.1965; ”Yhtenäiskoulu” (art.). PT 2.10.1965; ”Keskonen” (pk.). US 
1.10.1965; ”Keskoseksi” (art.). KT 2.10.1965. 
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tarpeettomaksi. Uskonnon opetus oli kirjoittajan mielestä esimerkki oppiaineesta, jota 

ollaan jo pilaamassa, tuomalla opetukseen tietoja muista uskonnoista. Hänen mukaansa 

oppilaat olivat hämmentyneitä uskonnon ja historian opetusten eroavista faktoista. 

Mietinnön suunnitelmien mukaista muutosta tärkeämpänä kirjoittaja katsoi sosiaalisen 

kasvattamisen, talousasioihin perehdyttämisen ja joukkotiedotusvälineiden luomien 

massailmiöiden torjumisen, joiden puuttuminen voisi pahimmillaan johtaa yhteiskun-

nan suistumiseen Hitlerin aikaisen Saksan tilaan. Soveri oli kirjoittanut jo aikaisemmin 

samanlaisen Uudessa Suomessa 3. lokakuuta julkaistun mielipidekirjoituksen.92 

Yhtenäiskoulujärjestelmälle, peruskoulukomitealle ja sen antamalle mietinnölle löytyi 

paljon vastustajia oikeiston ja oppikoulujen opettajien keskuudesta. Kovimman kiistan 

mietinnössä aiheutti yksityisten oppikoulujen asema suomen koulujärjestelmässä. Näi-

den koulujen puolustajat pitivät vaihtoehtoina olleet valtionavun lakkauttamisen ja kun-

nan omistukseen siirtymisen kuoliniskuna laitoksille, jotka olivat pitkään tarjonneet mer-

kittävän palvelun yhteiskunnan kouluttajina. Vaarana pidettiin jyrkkää ja nopeaa ope-

tuksen tason laskua, kun parhaiten ja heikoimmin koulussa menestyviä oppilaita oli lain 

sanelemana pakko opettaa samassa tahdissa ja saman opetusjärjestelmän mukaan. Leh-

dissä esiintyneet arvostelut peilasivat paljolti mietinnön yhteyteen liitettyjen eriävien 

mielipiteiden kielteisiä arvioita mietinnön sisällöstä. Yhteensä kirjoituksia aiheesta kertyi 

14.93 

Suurin osa komiteaa kohtaan esitetystä arvostelusta tuli kokoomuksen äänenkannatta-

jalta Uusi Suomi -lehdeltä, joka julkaisi useita kirjoituksia juuri yksityisiin oppikouluihin 

kohdistuneista suunnitelmista. Uuden Suomen julkaisema pääkirjoitus arvosteli anka-

rasti komitean työtä ja mietinnön sisältöä, jota kutsuttiin ”vajavaiseksi”. Pääkirjoitus vas-

tasi kokoomuksen linjaa koulu-uudistuksesta. Puolue halusi säilyttää perinteisen rinnak-

kaiskoulujärjestelmän. Lehti julkaisi lisäksi kaksi entisen rehtorin Jorma Soverin mielipi-

dekirjoitusta, jotka noudattelivat lehden ja puolueen kantaa. Näissä Soveri syytti koulu-

komiteaa ja koulu-uudistusta ajavia tahoja koulujen muuttamisesta propagandaväli-

neiksi ja näin pilaavan maan lapset. Lehtikirjoituksissa esitettiin paljon vaihtoehtoisia 

 
92 Jorma Soveri, ”Mistä koulunuudistuksessa pitäisi todella olla kysymys” (miel.). US 13.10.1965; Jorma 
Soveri ”Peruskoulukomitean ehdotus merkitsee tason heikentämistä” (miel.). US 3.10.1965. 
93 Kettunen et al. 2012, 149; Hämäläinen et al. 2005, 122, 130; Kiuasmaa 1982, 456–457; Manninen 
2010, 346; Okkonen 2017, 90–91; Väistö 2017, 113. 
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uudistuksia, mutta ne kaikki koskivat vain osaa mietinnön peruskoulusuunnitelmasta. 

Kukaan ei näiden lehtien julkaisemien artikkelien perusteella tuonut esille toisenlaista 

kokonaisvaltaista mallia.  

Liiton tekemässä rehtori Lasse Rontun haastattelussa tuli esille Jorma Soverin kannasta 

eriävä kouluammattilaisen mielipide. Rontu, joka piti mietintöä pääpiirteittäin onnistu-

neena, esitti pettymyksensä opettajien koulutuksen sivuuttamiseen julkaistuissa suun-

nitelmissa ja komitean jäsenten yksipuolisuuteen. Liitto julkaisi yhteensä kaksi kirjoi-

tusta aiheesta. Pohjolan Työssä ilmestyi myös kaksi kirjoitusta, joista toinen oli pääkir-

joitus. Tässä pääkirjoituksessa lehti arvosteli komitean työskentelyä toteamalla uudis-

tusten jääneen liian suppeiksi. Erityisesti mainittiin koulu-uudistuksen laajentaminen 

koskemaan myös tulevan peruskoulun jälkeisiä kouluasteita ja huoli koko uudistuksen 

onnistumisesta pidemmällä aikavälillä. Samoin kuin SKDL:n äänenkannattajissa, myös 

SDP:n puoluelehdet myötäilivät puolueiden virallista linjaa, varsinkin pääkirjoituksis-

saan. Kansan Tahto julkaisi eniten komiteaa ja mietintöä kokonaisuuksina käsitteleviä 

kirjoituksia. Näistä viidestä kirjoituksesta yksi oli SKDL:n kansanedustajan ja komitean 

jäsenen Anna-Liisa Tiekson mielipidekirjoitus. Tiekso jatkoi puolueensa porvarivastaista 

linjaa syyttämällä oikeistopuolueiden ja oppikoulua kannattavien tahojen pyrkivän pitä-

mään maan mahdollisimman jakaantuneena.   

Liitto, Pohjolan Työ ja Kansan Tahto julkaisivat vähemmän ja lempeämmin arvostelevia 

artikkeleita peruskoulukomitean työstä. Niissä kyseenalaistettiin vain pienempiä osa-

alueita, mutta kokonaisuutena nämä lehdet vastaanottivat mietinnön positiivisesti. Näi-

den kolmen lehden linjausten takana olleet puolueet olivat laajan yhtenäiskoulujärjes-

telmään perustuvan uudistuksen kannattajia, mikä heijastui lehtien julkaisemaan sisäl-

töön. Poliittisesti sitoutumaton Kaleva julkaisi kaksi kirjoitusta, joista toinen oli pääkir-

joitus. Tässä Kaleva osoitti haluavansa toimia sovittelevana osapuolena kiistassa ja tote-

sikin uudistuksen etenemisen kärjistäneen puolueiden välejä entisestään.  

 

2.2. Eriarvoisuuden poistamista vai opetuksen tason laskemista 

Peruskoulukomitean mietinnön mukaan peruskoulun käyminen oppivelvollisuusiän 

täyttymiseen asti tuli olla maksutonta ja koulun tuli tarjota kaikille oppilaille samat 
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sosiaaliset edut. Tämän tarkoituksena oli mahdollistaa jokaiselle oppilaalle taloudelliset 

edellytykset koulunkäyntiin. Komitea katsoi rinnakkaiskoulujärjestelmän asettavan lap-

set auttamattomasti eriarvoiseen asemaan yhteiskunnassa heidän huoltajiensa talou-

dellisen tilanteen ja asuinpaikan perusteella. Kaikilla oppilailla tulisi olla yhtäläiset mah-

dollisuudet hakeutua jatko-opintoihin. Koulutus ei saanut olla vanhemmilta perittyä. 

Rinnakkaiskoulujärjestelmässä erotteleminen kansakoulun neljännellä luokalla ohjasi 

oppilaiden koko koulutusuraa. Jos oppilas ei päässyt oppikouluun, tuli hänen jatkaa kan-

sakoulussa kaksi vuotta, jonka jälkeen siirryttiin kaksi-, myöhemmin kolmivuotiseen kan-

salaiskouluun. Tämän jälkeen oppilaiden oli mahdollista päästä jatko-opiskelemaan am-

matillisiin kouluihin, mutta vain harvoille sekään oli mahdollista. Toisaalta taas ne oppi-

laat, jotka neljän kansakouluvuoden jälkeen pääsivät oppikouluun, pystyivät siellä vie-

tettyjen kahdeksan vuoden jälkeen hakeutumaan korkeakouluihin. Verrattuna lapsiin, 

joiden koulunkäynti päättyi kansalaiskoulun loppumiseen, saivat oppikoulua käyneet 

lapset mahdollisesti neljästä yhdeksään vuotta enemmän koulutusta. Tähän eriarvoisuu-

teen komitea pyrki vaikuttamaan mietinnössään. 94 

On tietysti aivan oikein, että kaikille nuorille pyritään takaamaan yhtenäi-

set mahdollisuudet lahjakkuutensa edellyttämän koulutuksen saantiin. Ei 

ole kuitenkaan sanottu, että paras tie tähän tavoitteeseen on nyt esitetty.95   

Sotkamon kansakoulukokouksesta uutisoi Kaleva 5. lokakuuta. Tilaisuudessa peruskou-

lusta esitelmöivä Väestöliiton apulaistoiminnanjohtaja Jaakko Itälä puolusti komitean 

suunnitelmaa vetoamalla peruskoulujärjestelmän kaikille lapsille tarjoamaan yhtäläi-

seen mahdollisuuteen saada sama perussivistyksellinen koulutus.96 

12. lokakuuta Kalevassa uutisoitiin Oulun läänin kunnallispäivien tapahtumista, jossa ko-

mitean puheenjohtajan ja kouluhallituksen pääjohtajan Reino H. Oittisen puhe perus-

koulujärjestelmästä korosti uuden koulun tuomia sosiaalisia etuuksia kaikille oppilaille. 

Varallisuuteen ja asuinpaikkaan perustuva koulutuksellinen eriarvoisuus tulee Oittisen 

mukaan purkautumaan vain täysin kunnallisessa peruskoulussa. Samalla hän ilmoitti 

 
94 Nurmi 1989, 102–103; Kettunen et al. 2012, 39; Hämäläinen et al. 2005, 13, 868; Mylly 2007, 20; Pe-
ruskoulukomitean I osamietintö 1965, 10–11, 17. 
95 ”Uusi peruskoulu – lastentarhasta yliopistoon” (pk.). KA 2.10.1965. 
96 ”Kansakouluväki tutustui Sotkamossa kouluolojen uudistamissuunnitelmiin” (art.). KA 5.10.1965. 
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kannattavansa myös lukioiden kunnallistamista tulevaisuudessa, jotta sama koulutuk-

sellinen yhdenvertaisuus voitaisiin ulottaa peruskoulua edemmäksikin. Kalevan kolmas 

aihetta yleisesti käsittelevä kirjoitus ilmestyi lokakuun 15. päivä. Tässä uutisoitiin SNDL:n 

Oulun piirijärjestö ry:n tilaisuudesta. Tapahtumassa peruskoulun merkityksestä oli pu-

humassa Oulun yliopiston opettajainvalmistuslaitoksen esimies, professori O. K. Kyöstiö, 

joka painotti uudistuksen tuomaa koulutuksellista yhdenvertaisuutta aina nykyisen kes-

kikoulun loppuun asti ja kaikille yhtäläistä mahdollisuutta hakea sen jälkeistä jatkokou-

lutusta.97 

Liitto -lehdessä 9. lokakuuta ilmestynyt pääkirjoitus esitteli komitean mietinnön sisältöä. 

Siinä kerrottiin peruskouluun kuuluvan kaikki nykyisten kansakoulujen tarjoamat sosiaa-

liset edut, mikä mahdollistaa kaikille lapsille pidemmän ja laadukkaamman koulutuksen. 

Koulutuksen taso ei olisi enää riippuvainen vanhempien sosiaalisesta asemasta ja asuin-

paikasta.98 

Pohjolan Työ uutisoi Oulun läänin kunnallispäivistä 12. lokakuuta. Tilaisuudessa Maalais-

liiton kansanedustaja, sisäasiainministeri Niilo Ryhtä totesi koulu-uudistuksen tulevan 

olemaan merkittävä koulutuksellisen eriarvoisuuden vähentäjä.99 Mietinnössään komi-

tea painottikin peruskoulujärjestelmässä jokaiselle oppilaalle annettavaa yhtäläistä 

mahdollisuutta hakeutua korkeampien asteiden koulutukseen. Peruskouluopetus tuli 

antaa tavalla, joka mahdollisti kaikille sujuvan siirtymisen sekä koululuokkien sisällä, että 

lopussa jatkokouluihin lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Tämän jatkuvuuden säi-

lyttämiseksi toivottiin kaikkien koulujen olevan kuntien alaisia, jotta varmistettiin maan-

tieteellisesti tarpeeksi kattava koulujen verkko.100 

Lokakuun 1. päivänä Kansan Tahto uutisoi SKDL:n eduskuntaryhmän kokouksesta. Kou-

lujärjestelmän muutoksesta puolue totesi peruskouluun siirtymisen lopettavan varalli-

suuteen ja asuinpaikkaan kohdistuvan opetuksellisen eriarvoisuuden. 

 
97 ”Peruskoulusta 9-vuotinen – Kunnalliseen kouluun osia lastentarhoista lukioihin” (art.). KA 1.10.1965; 
KA 12.10.1965; KA 15.10.1965. 
98 ”Uuteen koulujärjestelmään” (pk.). LI 9.10.1965. 
99 ”Koulu-uudistus kunnallispäivillä” (art.). PT 12.10. 
100 Kettunen et al. 2012, 151; Kiuasmaa 1982, 457. 
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Yhtenäiskoulujärjestelmään siirtymistä puolue kuvaili yhdeksi maan merkittävimmistä 

sosiaalisista ja kansanvaltaisista uudistuksista.101 

Kansan Tahdossa 2. lokakuuta ilmestyneessä artikkelissa käsiteltiin peruskoulukomitean 

mietintöä. Artikkeliin haastateltu Kansakoululautakunnan puheenjohtaja Max Ilvo piti 

rinnakkaiskoulujärjestelmässä olevia pääsykokeita syrjivinä. Hänen mukaansa näiden 

liian varhaisessa vaiheessa tapahtuvien karsintojen vuoksi moni lahjakas oppilas on vaa-

rassa jäädä korkeamman koulutuksen ulkopuolelle. Opettaja Teuvo Makkonen oli anta-

massaan haastattelussa samaa mieltä oppikoulujen pääsykokeiden luonteesta. Hänen 

mukaansa peruskoulun etuna tuleekin olemaan, että siellä kaikille lapsille annetaan sa-

mat lähtökohdat korkeamman koulutuksen saavuttamiseen.102 

Kansan Tahto julkaisi toisenkin kirjoituksen, jossa painotetaan lahjakkaiden lasten koke-

van syrjintää saamansa koulutuksen suhteen vain sosiaalisesta tilanteestaan johtuen. 

Tässä 13. lokakuuta ilman nimimerkkiä julkaistussa mielipidekirjoituksessa viitattiin Uusi 

Suomi-lehdessä 3. lokakuuta julkaistuun Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun entisen 

rehtorin, filosofian tohtori Jorma Soverin kirjoitukseen. Kansan Tahdon artikkelissa kat-

sottiin Soverin huolenaiheen olevan vähemmän merkittävä, kuin rinnakkaiskoulujärjes-

telmässä tapahtuva lasten eriyttäminen, jonka aikana ties kuinka monta lahjakasta lasta 

on jätetty oppikouluopetuksen ulkopuolelle. Johtuu tämä ulkopuolelle jääminen sitten 

taloudellisesta tilanteesta, syrjäisestä asuinpaikasta tai oppikoulupaikkojen vähyydestä, 

on se Kansan Tahtoon kirjoittaneen mukaan anteeksiantamatonta. Kirjoituksessa anne-

taan esimerkkilukuja ilman oppikoulupaikkaa jäävistä lapsista. Tämän kerrotaan olevan 

korkein juuri Oulussa, jossa 36,2 prosenttia oppilaista jää kansa- tai kansalaiskouluope-

tuksen varaan. Kajaanissa vastaavan luvun kerrotaan olevan myös korkealla, 34,8 pro-

senttia, kun taas Helsingissä vastaava luku on vain 20,8. Kirjoittaja korostaa todellisten 

lukujen olevan mahdollisesti vielä korkeammat, koska ne eivät ota huomioon niitä lap-

sia, jotka eivät alun perinkään katso olevansa oppikouluun pääsevien asemassa ja jättä-

vät hakematta. Mielipiteessä osoitetaankin epäuskoa sitä kohtaan, että peruskoulu olisi 

 
101 KT 1.10.1965. 
102 ”Koulujärjestelmän muutos ei yhtään liian aikaisin” (art.). KT 2.10.1965. 
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esteenä lahjakkaille oppilaille ja uskotaan tämän ajatuksen olevan vain rinnakkaiskoulu-

järjestelmän puoltajien heiveröinen veruke eriarvoistavan koulunsa suojelemiseksi.103  

Maalaisliitto oli yksi tahoista, joka halusi parantaa syrjäseutujen kouluoloja yhtenäiskou-

lujärjestelmällä. Osasyynä tähän oli usko laajan lahjakkuusavarannon piilemisestä näi-

den alueiden oppilaiden keskuudessa. Lahjakkailla syrjäseutujen lapsilla oli rinnakkais-

koulujärjestelmässä  paljon pienemmät mahdollisuudet kansakoulun jälkeiseen opiske-

luun vaikka he olisivatkin suoriutuneet pääsykokeista.104 

Kalevassa 2. lokakuuta julkaistussa pääkirjoituksessa hyökättiin sekä vanhaa rinnakkais-

koulujärjestelmää että komitean antamaa suunnitelmaa vastaan. Moitteita annettiin 

sekä valtiolle että kunnille, jotka eivät ole toimineet tarpeeksi koulutuksellisen eriarvoi-

suuden vähentämiseksi maassa. Valtion omistamia oppikouluja ja kunnallisia keskikou-

luja ei ole perustettu tarpeeksi tyydyttämään tarvetta syrjäisemmillä alueilla. Kirjoituk-

sessa valitetaan tilanteen johtaneen koulutuksellisten ”kastien” syntymiseen, mitä ko-

mitean mietinnön mukainen toimintakaan ei noin vain ratkaisisi. Pääkirjoituksessa ko-

rostettiin epäluuloa suunnitelmien toteutumiseen syrjäseuduilla tarpeeksi nopealla ai-

kataululla. Mietinnössä ehdotettua 10 vuoden siirtymäaikaa pidettiin aivan liian pitkänä 

jo valmiiksi paljon huonommassa asemassa oleville syrjäseuduille.105  

Yhtenä ehdotuksena 1960-luvun alussa olikin rinnakkaiskoulujärjestelmän säilyttäminen 

ja samalla maaseutujen kouluolojen parantaminen antamalla siellä asuville oppilaille 

enemmän sosiaalisia etuuksia ja perustamalla alueille ilmaisia kunnallisia keskikouluja. 

Ehdotus perustui ajatukseen, jonka mukaan lasten kyvyt opiskella ovat liian erilaiset toi-

miakseen yhteisessä koulussa ilman opetuksen tason laskemista. Oppilaiden ajateltiin 

jakaantuvan luonnollisesti lahjakkuuksiensa perusteella teoreettisesti ja käytännöllisesti 

osaaviin, minkä takia näille kahdelle ryhmälle piti olla omat erikoistavat koulunsa. Va-

semmisto oli kuitenkin jyrkästi tällaista ehdotusta vastaan, koska se olisi ylläpitänyt 

eriarvoiseksi katsottua koulun kaksijakoisuutta.106 

 
103 ”Huoli lahjakkaista” (miel.). KT 13.10.1965. 
104 Kettunen et al.2012, 150; 
105 ”Uusi peruskoulu – lastentarhasta yliopistoon” (pk.). KA 2.10.1965. 
106 Hämäläinen et al. 2005, 38; Kettunen et al. 2012, 149; Sarjala 1997, 126–127. 
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Uusi Suomi -lehden Koulu ja kasvatus -palstalla julkaistiin 3. lokakuuta Helsingin Suoma-

laisen Yhteiskoulun entisen rehtorin, filosofian tohtori Jorma Soverin mielipidekirjoitus. 

Soverin mukaan mietinnössä ehdotetut sosiaaliset uudistukset ja yhdenvertaiseen kou-

lutukseen tähtääminen olisi järjestettävissä järkevämmin ilman rinnakkaiskoulujärjes-

telmän tuhoamista. Mietinnön suunnitelman seuraamisella Soveri katsoi olevan varma 

laskeva vaikutus koulutuksen tasoon. Vaikka hän myönsi nykyisen järjestelmän jakavan 

lapset auttamatta jälkeen jääviin ja etuoikeutettuihin, ei asiaa tule korjata tarjoamalla 

kaikille samaa opetusta. Opetuksen tason laskeminen ei tulisi hyödyttämään ketään, ei 

lahjakkaita oppilaita, eikä niitä, joiden luontaiset taidot soveltuvat paremmin käytännön 

aineisiin. Mietinnössä ehdotettu koulujärjestelmä tulisi Soverin mielestä vain siirtämään 

oppilaiden eriyttämisen myöhemmäksi, missä vaiheessa kenelläkään oppilaalla ei ope-

tuksen tason laskemisen vuoksi tule olemaan mahdollisuuksia menestyä jatkokoulutuk-

sessaan.107 Uusi Suomi -lehdessä 5. lokakuuta julkaistussa pääkirjoituksessa ei myöskään 

yhdytä mietinnön ehdotuksiin opetuksen muutoksista. Heikoimpien ja lahjakkaimpien 

oppilaiden sijoittaminen samaan järjestelmään, puhumattakaan samasta luokasta, kat-

sottiin lahjakkaimpien oppilaiden syrjinnäksi. Samalla lasketaan näiden oppilaiden tule-

vaisuudessa tarjoaman tietovarannon arvoa.108 

Liitto julkaisi 10. lokakuuta Limingan yhteiskoulun rehtorin Lasse Rontun haastattelun 

peruskoulukomitean mietintöön liittyen. Haastattelussa Rontu arvelee peruskouluun 

siirtymisen laskevan opetuksen tasoa, koska kaikki lapset eivät pystyisi suoriutumaan 

oppikoulujenkaan opetuksesta. ”Kaikki oppilaat eivät nykyisin pysty käymään oppikou-

lua, silloin täytyy ovea joko suurentaa tai kynnystä alentaa.”  Tämä merkitsisi pakollista 

tason alentamista, jotta heikommat oppilaat pysyisivät mukana. Vastaavasti Rontu to-

teaa tason laskemisen vaikuttavan negatiivisesti lahjakkaampien oppilaiden koulun-

käyntiin.109 Oppikoulujen Opettajien Keskusjärjestön vuosikokouksesta uutisoi Uusi 

Suomi 11. lokakuuta. Vuosikokouksessa järjestön hyväksymässä peruskoulua käsittele-

vässä ponnessa oltiin myös huolissaan opetuksen tason laskusta. Ponnen mukaan 

 
107 Jorma Soveri ”Peruskoulukomitean ehdotus merkitsee tason heikentämistä” (miel.). US 3.10.1965. 
108 ”Tarkistettava vielä” (pk.). US 5.10.1965. 
109 ”Peruskoulukomitean mietinnöstä – kysymyksiä ja lisää vastauksia” (haast.). LI 10.10.1965. 
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järjestö oli varma yhtenäiskoulujärjestelmän pakottavan alentamaan opetusta, jotta se 

olisi sopivalla tasolla myös heikoimmin suoriutuville lapsille.110 

Kaikki viisi lehteä kirjoittivat peruskoulukomitean julkistaman mietinnön perusteella 

tehtävän koulu-uudistuksen vaikutuksista lasten koulutuksen eriarvoisuuteen tai tämän 

uudistuksen mahdollisesti aiheuttamista muutoksista opetuksen tasoon. Kaleva julkaisi 

kuusi kirjoitusta aiheesta lokakuun aikana. Suurimmassa osassa näistä artikkeleista an-

nettiin positiivinen tulevaisuudenkuva peruskoulun tuomasta muutoksesta oppilaiden 

yhdenvertaisuuteen. Vain yhdessä pääkirjoituksessa suhtauduttiin tähän kielteisesti. 

Tässä kirjoituksessa huomio kohdistui komitean mietinnössään ehdottamien muutosten 

lopulliseen toimimiseen eriarvoisuuden poistamiseksi ja ylipäätään uudistusten toteu-

tumiseen ehdotetun aikataulun mukaisesti. Aikataulun katsottiin olevan liian pitkäkes-

toinen ja varsinkin maaseudulla ei katsottu olevan aikaa odottaa niin pitkään. Kalevan 

kanta mietinnön ehdottamiin muutoksiin eriarvoisuuden poistamiseksi oli samassa lin-

jassa lehden kannan kanssa koskien koko koulu-uudistusta. Halu mahdollistaa parempi 

koulutus jokaiselle oppilaalle oli 1960-luvulla alati kasvava ja Kalevan pyrkimys oli ensi-

sijaisesti palvella lukijoitaan, jotka koostuivat hyvin kirjavasta joukosta suomalaisia.  

Maalaisliiton äänenkannattaja Liitto julkaisi kaksi kirjoitusta, joista toinen käsitteli mie-

tinnössä ehdotetun koulujärjestelmän vaikutusta lasten eriarvoisuuteen positiivisesta 

näkökulmasta ja toinen suunnitelman tuomaa mahdollista opetuksen tason laskua ne-

gatiivisesta näkökulmasta. Lokakuun 10. päivä julkaisemassaan yhteiskoulun rehtorin 

haastattelussa ilmaistiin huoli eritasoisten lasten tuomista muutoksista opetuksen ta-

soon. Pelkona oli heikommin pärjäävien lasten pakottavan koululaitosta laskemaan ope-

tuksen tasoa, jotta he pysyisivät mukana koulussa. Haastattelun lisäksi lehti julkaisi pää-

kirjoituksen jossa ylistettiin mietintöä sen tuomien sosiaalisten etujen vuoksi. Lasten ja 

heidän vanhempiensa sosiaalinen asema tai asuinpaikka eivät peruskoulussa tulisi ole-

maan koulutuksen esteenä. Yksi piirre, mikä sai Maalaisliiton kääntymään peruskoulun 

kannalle oli juuri sen positiivinen vaikutus maaseudun lasten 

 
110 ”Piirikokouslausuma: Peruskoulukomitean ehdotuksia ei voi pitää oikein osuneina” (art.). US 
11.10.1965. 
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koulunkäyntimahdollisuuksiin. Puolueessa toisaalta pelättiin rinnakkaiskoulujärjestel-

män tekevän mahdottomaksi lahjakkaidenkin maaseudun lasten pääsyn harvassa oleviin 

oppikouluihin.111 

Kansan Tahto julkaisi kolme kirjoitusta, joissa viitattiin peruskoulun tuomaan muutok-

seen oppilaiden yhdenvertaisuuteen. Yhtenäiskoulujärjestelmää puoltavan SKDL:n puo-

luelehtenä kirjoitusten positiivinen kanta sen tuomiin muutoksiin oli selkeä. Artikke-

leissa korostettiin uudistuksen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikutusta lasten tulevai-

suuteen. Pohjolan Työ julkaisi vain yhden artikkelin, jossa sivuttiin oppilaiden eriarvoi-

suutta ja sen helpottumista yhtenäiskoulujärjestelmässä. SKDL:n tavoin koulu-uudistus 

ja kansalaisten yhdenvertaisuus olivat suuria aiheita SDP:lle, mutta se ei näkynyt äänen-

kannattajan julkaisemissa kirjoituksissa. Kuten monien muidenkin koulu-uudistusta kos-

kevien osa-alueiden kohdalla lehdessä ei riittänyt palstatila käsittelemään vain yhtä osaa 

laajassa uudistuksessa, josta kuitenkin odotettiin uutisoitavan runsaasti seuraavien vuo-

sien aikana uudistuksen edetessä. 

SKDL oli jo toisen maailmansodan jälkeen aloittanut kampanjan tasa-arvoisen koulutuk-

sen puolesta. SDP yhtyi tähän taistoon hieman myöhemmin, mutta molemmilla puolu-

eilla oli perimmäisenä tavoitteena kaikille yhteinen mahdollisuus samaan koulutukseen. 

Yhtenäiskoulujärjestelmää ajavat osapuolet uskoivat jokaisella lapsella olevan yhtäläi-

nen oikeus perussivistykseen ja mahdollisuus jatkokoulutukseen. Rinnakkaiskoulujärjes-

telmässä tämän ei katsottu olevan mahdollista toteutua, jo pelkästään vanhempien va-

rallisuuden ja asuinpaikan vaikutuksen takia lahjakkaitakin lapsia jäi oppikoulujen ulko-

puolelle.112 Oikeiston vastustaessa yhtenäiskoulujärjestelmää eräs SDP:n kansanedus-

taja oli todennut tämän porvarien kehittämäksi juoneksi, jonka tarkoituksena oli kaa-

pata kaikki korkeampaa koulutusta vaativat virat itselleen ja omille lapsilleen. SKDL:n 

kansanedustaja Anna-Liisa Tiekso sen sijaan totesi suoraan yhtenäiskoulujärjestelmän 

yhdenvertaisemman luonteen olevan merkittävä syy kokoomuksen asettumiseen sitä 

vastustamaan. 113 

 
111 Kettunen et al.2012, 150. 
112 Hämäläinen et al. 2005, 13; Kettunen et al. 2012, 30; Okkonen 2017, 74. 
113 Kettunen et al. 2012, 150; Okkonen 2017, 92. 
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Kokoomuksen äänenkannattajassa Uusi Suomessa ilmestyi lokakuussa kolme kirjoitusta, 

artikkeli, pääkirjoitus ja mielipidekirjoitus, koskien peruskoulun aiheuttamaa mahdol-

lista opetuksen tason laskua. Kaikissa ilmaistiin pelko lahjakkaiden oppilaiden jäävän 

vaille parhaasta mahdollisesta opetuksesta, jos tasoa olisi pakko muokata vastaamaan 

kaikkien maan oppilaiden keskitasoa. Pääkirjoituksessa todetaan opetuksen heikenty-

misen olevan lahjakkaiden lasten syrjintää, koska heiltä viedään mahdollisuus saada ta-

soaan vastaavaa koulutusta. Yhtenäiskoulun vastustajista osa ei uskonut kaikille oppi-

laille yhteisen koulutuksen olevan koskaan mahdollista. Suurin osa kansasta miellettiin 

olevan auttamattomasti liian yksinkertaista ja lahjatonta suoriutumaan muusta kuin 

kansakoulusta. Porvarillisissa puolueissa oli vielä 1960-luvulla vahvasti vallalla ajatus 

koulutuksen hierarkiasta, joka korosti sitä kantaa, jonka mukaan korkeampi koulutus oli 

tarkoitettu vain harvoille. Syvä huoli opetuksen tason laskusta näkyi kokoomuksen ri-

veissä vielä vuonna 1968, jolloin Eduskunnan täysistunnossa kokoomuksen kansanedus-

taja Anna-Liisa Linkola julisti vanhempien oikeuden lastensa opetuksen tason valitsemi-

seen olevan kirjattu YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen. Myös kokoo-

muksen kansanedustaja Margit Borg-Sundman puolusti rinnakkaiskoulujärjestelmää ve-

toamalla lasten eritasoisiin kykyihin opiskella. Hänen mukaansa kaikille annettava sa-

mantasoinen opetus ei toimisi ainakaan kielten osalta, koska kaikkien lasten ei olisi mah-

dollista oppia edes yhtä vierasta kieltä, puhumattakaan kahdesta.114 

 

2.3. Muutokset oppiaineissa 

Yhteiskunnan kehittyminen pakotti peruskoulukomitean ottamaan huomioon oppiai-

neissa tarvittavat muutokset. Opetus 1960-luvun rinnakkaiskoulujärjestelmässä ei sel-

laisenaan pystyisi tulevaisuudessa vastaamaan tarvittavaan laajentuneeseen matema-

tiikan ja vieraiden kielten taitajien määrän kouluttamiseen. Kaikille tarpeellisen perussi-

vistyksen määritelmä oli laajentunut ja koulujen tuli vastata tähän muutokseen.115 Pe-

ruskoulukomitean 30.9.1965 julkistetussa mietinnössä paneuduttiin vain suppeasti tar-

peellisiksi katsottuihin opetuksen sisällöllisiin muutoksiin. Mietinnön mukaan peruskou-

lun opetuksen tuli olla pääasiassa kaikille yhteinen ja yhtenäinen, lukuun ottamatta 

 
114 Hämäläinen et al. 2005, 13, 62; Kettunen et al. 2012, 29; Okkonen 2017, 117–118; Mylly 2007, 22. 
115 Iisalo 1988, 243; Hämäläinen et al. 2005, 38, 113. 
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yläasteella kielissä ja matematiikassa tehtäviä aine- ja kurssivalintoja joihin oppilaan 

huoltaja pystyi vaikuttamaan. Komitea ehdotti yhden pakollisen vieraan kielen opiskelua 

kaikille oppilaille peruskoulussa kolmannelta luokalta alkaen. Mietinnössä todettiin, että 

rinnakkaiskoulujärjestelmässä tapahtuva lasten eriyttäminen eritasoista opetusta tar-

joaviin kouluihin tapahtui liian aikaisessa vaiheessa heidän kehitystään. Peruskoulun ylä-

asteella tarjottavat valinnaiset kurssit tuli toteuttaa tavalla, joka loisi eri jatko-opintoihin 

valmentavia kokonaisuuksia. Näihin valinnaisiin kursseihin kuului myös toinen vieras 

kieli, millä mahdollistettiin oppilaille yhteensä kahden vieraan kielen opiskelu.116 

Jo kansallisen olemassaolomme vuoksi olisi … pyrittävä erittäin määrätie-

toisesti luomaan edellytykset itsenäisen persoonallisuuden kasvulle, ter-

veelle arvostelukyvylle ja johdonmukaiselle ajattelulle.117 

Lokakuun 1. päivänä neljässä lehdessä, Kansan Tahdossa, Kalevassa, Liitossa ja Uudessa 

Suomessa ilmestyi peruskoulukomitean mietinnön sisältöä kuvailevat artikkelit. Ehdote-

tut muutokset oppiaineisiin oli mietinnön tavoin artikkeleissakin kerrottu hyvin lyhyesti 

toteamalla vieraan kielen tuleminen pakolliseksi kaikille ja yläasteella alkavat valinnaiset 

kurssit.118  

Edellä todetusta poikkeuksen muodosti Uusi Suomen artikkeli, johon oli sisällytetty osa 

mietintöön liitetyistä eriävistä mielipiteistä. Professori Aarno Niini esitti eriävässä mieli-

piteessään oman ehdotuksensa yhtenäisemmän koulujärjestelmän luomisesta. Tässä 

oppilaat jaettaisiin kuudennen luokan jälkeen erikseen opetettaviin opintolinjoihin, hei-

dän mieltymystensä ja opiskelukapasiteettinsa mukaan.119 Ajatus koulun jakamisesta 

opintosuuntiin ei ollut uusi. Vuosina 1956–1959 toiminut kouluohjelmakomitea esitti 

omassa mietinnössään kolmilinjaisen yläasteen perustamista. Oppilaat olisivat jakaan-

tuneet eri linjoille heti yläasteelle siirtyessään ja opiskelu niissä olisi ollut sisällöllisesti 

rajoittunutta. Peruskoulukomitean ehdotus tasokursseista perustui oppilaiden 

 
116 Nurmi 1989, 102 ja 109; Hettula 2021, 28; Kettunen et al. 2012, 151; Mylly 2007, 19; Sarjala 1997, 
31–32; Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 10, 15, 20. 
117 Jorma Soveri, ”Mistä koulunuudistuksessa pitäisi todella olla kysymys” (miel.). US 13.10.1965. 
118 ”9-vuotisen peruskoulun viitoittaa komitean mietintö” (art.). KT 1.10.1965; ”Koulukomitea esittää 
mietinnössään kunnallista 9-vuotista peruskoulua – Rakennusmenoja 188 mmk ja käyttömenoja 120 
mmk” (art.). LI 1.10.1965; ”Peruskoulusta 9-vuotinen – Kunnalliseen kouluun osia lastentarhoista lukioi-
hin” (art.). KA 1.10.1965. 
119 ”Koulukomitean enemmistö on peruskoulun kannalla – Aluehallinnon piirissä suunnitteilla kalliita uu-
distuksia” (art.). US 1.10.1965. 
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joustavampaan liikkumiseen oppiaineiden välillä ja niiden sisällä, heidän omien kyky-

jensä ja halujensa mukaan.120 

Liitto julkaisi 10. lokakuuta Oulun opettajainvalmistuksen esimiehen, professori O. K. 

Kyöstiön haastattelun. Kyöstiö ei yhtynyt komitean ehdottamiin järjestelyihin opetuksen 

järjestämisestä. Hänen mielestään olisi ollut parempi tarjota yläasteella mahdollisim-

man paljon valinnaisia oppiaineita, jotka ohjaisivat oppilaiden koko opetusta. Kyöstiö 

katsoi myös tarpeellisena tarjota oppilaiden vanhemmille ammattineuvontaa, jotta he 

osaavat valita lapselleen sopivimmat oppiaineet.121 

Kansan Tahto käsitteli 14. lokakuuta artikkelissaan entisen SKDL:n kansanedustajan 

maisteri Sylvi-Kyllikki Kilven Suomi-Neuvostoliitto-Seuralle pitämää luentoa. Kilpi toivoi 

peruskoulun opetussuunnitelman jäljittelevän Neuvostoliiton kaikille yhtenäistä ohjel-

maa, jossa sekä ammattikoulutuksen, että teoreettisen koulutuksen osalta maa oli par-

haimpien joukossa. Varsinkin jäljittelemällä Neuvostoliiton opetusta matemaattis-luon-

nontieteellisten aineiden osalta Suomessakin päästäisiin aiempaa parempiin tuloksiin. 

Myös naapurimaan vieraiden kielten opetusta Kilpi kuvaili ylivoimaiseksi länsimaihin 

verrattuna. Osasyynä hyviin tuloksiin hän totesi näiden aineiden ulottamisen lasten har-

rastuksiin, jotka näin auttavat syventämään ja soveltamaan koulussa opittuja tietoja.122 

Verrattuna rinnakkaiskoulujärjestelmän tarjoamiin useisiin käytännön oppiaineisiin, pe-

ruskoulussa suunniteltiin tarjottavan huomattavan paljon suppeampi määrä ei-teoreet-

tisia aineita. SDP:n kansanedustaja Reino Breilin, koulutukseltaan opettaja, esitti oman-

laisen ehdotuksen yläasteen valinnaisista kursseista. Hän toivoi yläasteen opetuksen ot-

tavan paremmin huomioon ne oppilaat, jotka pärjäsivät teoreettisissa aineissa huonosti, 

mutta olivat käytännöllisissä aineissa lahjakkaita. Yläasteen valinnaisia kursseja voisi jär-

jestää korvaamaan tätä käytännön aineiden puutetta. Toteuduttuaan peruskoulu koh-

tasikin pitkään kritiikkiä juuri lähes puhtaasti teoreettisen luonteensa takia.123  

Kansan Tahto -lehdessä lokakuun 15. päivänä julkaistussa haastattelussa tuli esille huoli 

käytännön aineiden hiipumisesta peruskoulujärjestelmän myötä. Oulun 

 
120 Kettunen et al. 2012, 39; Sarjala 1997, 131; Mylly 2007, 19. 
121 ”Peruskoulukomitean mietinnöstä – kysymyksiä ja lisää vastauksia” (haast.). LI 10.10.1965. 
122 ”NL:n kouluolot esillä Kajaaniin seminaarissa” (art.). KT 14.10.1965. 
123 Nurmi 1989, 141; Mylly 2007, 25. 
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opettajainvalmistuslaitoksen esimies, professori O. K. Kyöstiö totesi komitean jättäneen 

mietinnössä olevien oppiaineiden muutosten ja yläasteen rakenteen liian epäselviksi. 

Hänen mielestään opetettavien aineiden lista ei toteutuessaan tule laajentumaan, vaan 

supistumaan. Vaikka yhden vieraan kielen opiskelu tulee kaikille pakolliseksi ja yläas-

teella oppilailla on mahdollisuus erikoistua haluamiinsa aineisiin opintosuuntien kautta, 

on osasta kansakoulun tarjoamista käytännönaineiden sisällyttämisestä opetusohjel-

maan annettu vain epämääräinen toteamus.124  

Komitea puuttui mietinnössään peruskoulun opetussuunnitelmaan vain muutamalla 

yleisluontoisella muutoksella, mikä herätti lehtien julkaisemien kirjoitusten perusteella 

erityistä kummastusta. Kansan Tahto uutisoi 5. lokakuuta kirjoituksessaan Sotkamon 

kansakouluväen kokouksesta. Paikalla ollut Väestöliiton apulaistoiminnanjohtaja Jaakko 

Itälä puolusti mietinnön kapeaa katsantoa oppiaineista. Komitean tarkoituksena oli alun 

perinkin suunnitella yhtenäiskoulujärjestelmän rakenne, ei suunnitella sille tarkempaa 

opetusohjelmaa. Tätä kysymystä pohtimaan oli tarkoitus muodostaa uusi komitea.125  

Jaakko Itälä jatkoi oppiaineisiin suunnitteilla olevien muutosten kommentoimista Uu-

delle Suomelle lähettämässään mielipidekirjoituksessa, joka julkaistiin 12. lokakuuta. Hä-

nen mielestään yksi parhaista komitean tekemistä ehdotuksista oli yläasteella oppilaalle 

tarjottavat valinnaiset kurssit, jotka eivät vaikuttaisi puolin tai toisin, oppilaiden mahdol-

lisuuksiin hakeutua jatkokoulutuksiin. Toisaalta Itälä olisi toivonut kurssivalintojen alka-

van jo ala-asteella mahdollistaen suuremman vapauden erikoistua haluamiinsa oppiai-

neisiin. Lisäksi hänen mukaansa tulevaa opetusohjelmaa suunniteltaessa siihen nimite-

tyn komitean pitää huomioida teoreettisten aineiden lisäksi myös laajempi kirjo käytän-

nön aineita, jotta opetus vastaisi paremmin kaikkien oppilaiden mieltymyksiä ja luontai-

sia taipumuksia.126 

Uusi Suomi -lehden Koulu ja kasvatus -palstalla 13. lokakuuta julkaistussa mielipidekir-

joituksessa Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun entinen rehtori, filosofian tohtori Jorma 

Soveri esitti oman kantansa peruskoulukomitean mietinnön suunnitelmista. Soverin 

 
124 ”Professori K.O. Kyöstiö: Todella uutta koulujärjestelmää ei synny uuden komiteamietinnön pohjalta 
(art.). KT 15.10.1965. 
125 ”Koululaitoksen ongelmat käsiteltävinä Sotkamossa” (art.). KT 5.10.1965. 
126 Jaakko Itälä, ”Peruskoulumietintö ja uudistuksen tulevaisuus” (miel.). US 12.10.1965. 
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mukaan monissa aineissa on panostettu liian paljon reaaliaineiden tarpeettoman nippe-

litiedon hallitsemiseen tärkeämpien matematiikan ja kielten opiskelun sijaan. Lapsi ei 

kuitenkaan voi muistaa kaikkea hänelle opetettua. Opetuksesta tulisi kehittää nuorille 

mielenkiintoista ja oppimista tulisi tukea heidän harrastustensa kautta. Uskonnon ope-

tuksen merkitystä Soveri halusi tähdentää kouluaineissa. Tätäkin oppiainetta tulisi kui-

tenkin uudistaa. Historian- ja uskonnonopetuksessa esiin tulleita ristiriitoja piti Soverin 

mukaan ratkaista tekemällä selväksi Raamatun tarumainen kertomuksellinen luonne. 

Uskontoa tärkeämpänä Soveri piti taloustuntemisen- ja kasvavien joukkotiedotusväli-

neiden vaikutusten tiedostamisen opettamista. Koulukasvatuksen pitää tehdä oppilaista 

itsenäisesti ajattelevia ja propagandaan kriittisesti suhtautuvia kansalaisia, joihin eivät 

purisi joukkoajattelu ja ääriaatteiden karismaattisten johtajien yhteiskunnan parasta 

vaarantavat sanomat.127  

Uskonnonopetuksen asema toi kirkolliset järjestöt osaksi koulujärjestelmien välistä kiis-

telyä. Toisaalta kokoomus ja uskonnolliset piirit pyrkivät korostamaan uskonnonopetuk-

sen merkitystä lasten kasvattamisessa kunnollisiksi moraalisiksi kansalaisiksi. Toisaalta 

vasemmistopuolueet halusivat poistaa koulusta kaikki kristinuskon tunnustukselliset 

merkit. Kompromissina SKDL:n kansanedustaja Anna-Liisa Tiekso ehdotti uskonnon op-

piaineen korvaamista uudella aineella, joka sisältäisi siveysoppia, ihmiskunnan kehityk-

sen opettamista ja maailman uskontoja. Erityinen painotus maailman uskontojen ope-

tuksessa annettaisiin kuitenkin kristinuskolle.128 

Kalevassa 19. lokakuuta ilmestyneessä artikkelissa uutisoitiin Kemijärven kunnan ja -

kauppalan kansakoulukokouksesta, jossa Korpijärvi niminen kansakouluntarkastaja esi-

telmöi kansalaistaitojen lisäämisestä peruskoulun oppianeisiin. Kansalaistaitojen tarkoi-

tuksena oli kasvattaa oppilaista omatoimisia ja kunnollisia yhteiskunnan jäseniä. Korpi-

järvi esitteli kansalaistaidot-aineen sisällön jokaisen vuosiluokan osalta, esimerkiksi en-

simmäisellä luokalla keskityttäisiin ympäristöasioihin ja neljännellä luokalla 

 
127 Jorma Soveri, ”Mistä koulunuudistuksessa pitäisi todella olla kysymys” (miel.). US 13.10.1965. 
128 Nurmi 1989, 109 ja 141; Väistö 2017, 168; ”Kansallisen kokoomuksen yleisohjelma” 1957, elektr. do-
kumentti. 
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paneuduttaisiin turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Kansalaistaidot aloitettaisiin en-

simmäisellä luokalla ja se jatkuisi läpi koko peruskoulun.129 

Lokakuun 31. päivänä Kaleva julkaisi artikkelin, jossa kuvailtiin Oulun kaupungin kansa-

koulujen opettajain piirikokouksessa esiintyneen ylitarkastaja Reijo Virtasen puhetta pe-

ruskoulusta. Virtasen mielestä komitean ehdottama tukiopetuksen lisääminen on elin-

tärkeää toteuttaa. Hän totesikin peruskoulun tulevan vähentämään luokalle jäämistä, 

joka oppikouluissa koski noin 25 prosenttia oppilaista vuosittain.130 Rinnakkaiskoulujär-

jestelmässä erityisopetusta oli pitkään mahdollista saada vain kaupunkien kouluissa. 

Maan alkaessa siirtyä peruskouluun erityisopetus laajenisi merkittävästi myös maaseu-

dulle.131 

Uusi Suomi uutisoi 18. lokakuuta Suomen Kansanpuolueen kansanedustaja Irma Karvi-

kon esiintymisestä Turun ja Porin nuorisopäivillä. Koulu-uudistuksesta puhuessaan Kar-

vikko totesi peruskoulukomitean lähtenee työskentelemään väärästä suunnasta. Hänen 

mielestään komitean olisi ensin pitänyt paneutua peruskoulun opetussuunnitelmaan ja 

vasta sen ollessa valmis miettiä koulujärjestelmän rakennetta, jonka hän katsoi olleen 

näistä kokonaisuuksista vähemmän työläs.132 Karvikon mielipiteeseen yhtyi myös kokoo-

muksen kansanedustaja Pekka Haarla, joka eduskunnassa pitämässään puheenvuorossa 

totesi, että olisi ollut parempi lähteä muuttamaan koulujärjestelmää ensin sisäisesti 

opetuksen uudistamisella ja vasta sen jälkeen rakenteeltaan. Näin taattaisiin, että tuleva 

opetus ja koulumuoto sopivat yhteen. Peruskoulukomitean jälkeen yhtenäiskoulujärjes-

telmään siirtymistä jatkettiin 9.12.1965 perustetussa Koulu-uudistustoimikunnassa, 

joka keskittyi peruskoulun sisäisiin asioihin, kuten opintosuunnitelmaan.133 

Komitea ehdotti mietinnössään vain yhden vieraan kielen tekemistä pakolliseksi oppiai-

neeksi, mikä ei riittänyt lukioon pääsyyn, johon edellytettiin kahden vieraan kielen opin-

toja. Mietinnöstä ei käynyt selväksi oliko lukioiden osalta tarkoitus muuttaa lainsäädän-

töä, jolla pyrittäisiin takaamaan yhdenvertaisuuden säilyminen myös peruskoulun 

 
129 ”Kansalaistaidon opetus peruskoulun ohjelmaan” (art.). KA 19.10.1965. 
130 ”Peruskoulu tähtää sosiaalisuuteen - Suurimmat vaikeudet runkoaineissa” (art.). KA 31.10.1965. 
131 Kettunen et al. 2012, 302; Mylly 2007, 21–22. 
132 ”Turun ja Porin läänin nuorisopäivät – Koulu-uudistus vaatii ennen kaikkea riittävää ja pätevää opet-
tajakuntaa” (art.). US 18.10.1965. 
133 Hämäläinen et al. 2005, 96; Okkonen 2017, 25; Väistö 2017, 98–99; Mylly 2007, 22. 
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jälkeisiin kouluihin haettaessa. Mietintöön sisällytetyssä eriävässä mielipiteessä koulu-

neuvos A. Salmela moittikin komiteaa vain yhden pakollisen vieraan kielen asettami-

sesta ja ehdotti itse ratkaisua, jossa ala-asteella pakollisena tulisi toinen kotimainen kieli 

ja yläasteella englanti.134 

Vaikka Peruskoulukomitean tekemä mietintö sisälsi vain muutaman selkeän muutoksen 

oppiaineisiin, sai se aikaan hyvin paljon keskustelua. Yhteensä 19 kirjoitusta aiheesta 

julkaistiin vuoden 1965 lokakuun aikana. Uusi Suomi julkaisi neljä kirjoitusta, joista kaksi 

olivat mielipidekirjoituksia. Jaakko Itälä toi mielipiteessään esiin toiveen ulottaa oppiai-

neiden kurssivalinnat kattamaan myös ala-asteen. Uudessa Suomessa pyrittiinkin aja-

maan koko peruskoulun linjoittamista. Kokoomuksen äänenkannattajana lehti ehdotti 

teoreettisiin ja käytännöllisiin aineisiin perustuvia linjoja, joiden sisällä olisi eri tasoisia 

kursseja. Kokoomus ajoi asiaa vetoamalla lasten erilaisiin kyvykkyyksiin omaksua uutta 

tietoa. Uusi Suomi myös kritisoi Peruskoulukomiteaa, jonka olisi koulujärjestelmän ra-

kenteen sijaan pitänyt ensin keskittyä uuden koulun opetussuunnitelman laatimiseen.  

Lehtien perusteella vasemmistoa ei tässä koulu-uudistuksen vaiheessa kiinnostanut yk-

sittäisten oppiaineiden sisäisten ongelmien käsitteleminen. Pohjolan Työ ei maininnut 

oppiaineisiin kohdistuvia suunnitelmia kertaakaan. Koska oppiaineiden muutokset olivat 

hyvin pieni osa mietinnön sisältöä ja tarkoituksena oli perustaa uusi komitea laatimaan 

opintosuunnitelmaa peruskoululle, lehti ei uhrannut asialle palstatilaa. SDP:n tavoite yh-

denvertaisemmasta koulusta tuli kuitenkin mietinnön perusteella toteutumaan tulevai-

suudessa. Kansan Tahto sen sijaan julkaisi seitsemän kirjoitusta lokakuun aikana, mutta 

ne eivät paneutuneet yksittäisiin aineisiin. Yhdessä ehdotettiin, että tulevan opetus-

suunnitelmaa luovan komitean kannattaisi ottaa mallia Neuvostoliitosta, jossa on var-

sinkin luonnontieteellisten aineiden saralla päästy hyviin tuloksii. Useissa Kansan Tah-

don artikkeleissa viitattiin juuri tulevaan komiteaan, jonka kautta hyvinkin sovittelevasti 

selitettiin mietinnöstä puuttuvia tarkkoja suunnitelmia oppiaineiden kohdalla. Lehti jul-

kaisi muutaman kirjoituksen, joista ilmeni huoli koulussa opetettavien aineiden muutok-

sesta. Näissä käsiteltiin käytännön aineiden määrän supistumista suhteessa teoreettisiin 

aineisiin.  

 
134 Väistö 2017, 97, 121; Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 73–78. 
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Liitto ja Kaleva julkaisivat kolme ja viisi kirjoitusta lokakuun aikana. Molemmissa lehdissä 

kirjoitusten sävy oli kepeä ja sovitteleva.  Kansan Tahdon tapaan artikkelit eivät niinkään 

puuttuneet oppiaineiden sisäisiin ongelmiin, vaan keskittyivät tiedottamaan mietinnön 

tuomista muutoksista yleisellä tasolla. Joitain poikkeuksia kuitenkin oli. Liitto-lehden te-

kemässä haastattelussa O. K. Kyöstiö ilmaisi mielipiteensä peruskoulun yläasteen linjoit-

tamisesta, jonka tarkoituksena olisi mahdollisimman pitkälle ohjata oppilaan opiskelua. 

Kaleva julkaisi sen sijaan artikkelin, jossa esiteltiin mahdollinen uusi oppiaine, kansalais-

taidot. Toisessa lehden artikkelissa taas todettiin mietinnössä ehdotettujen oppiainei-

den muutosten tulevan vaikuttamaan positiivisesti luokallejääntiin. Millekään kolmesta 

peruskoulua ajavista puolueista oppiaineiden tarkka jaottelu tai sisältö ei vielä tässä vai-

heessa suunnittelua ollut kommentoimisen pääaiheena. 

 

2.4. Yksityisten koulujen kohtalo 

Peruskoulukomitean mietinnössä katsottiin, että yksityisten koulujen asema Suomessa 

ei voinut pysyä samana, kun maassa otettaisiin käyttöön yhtenäiskoulujärjestelmä. Mie-

tinnön mukaan yksityisten oppikoulujen keskikoulut tuli niveltää mukaan uuteen järjes-

telmään kunnan peruskoulua korvaavina yläasteina. Valtionavulla taattaisiin yksityisten 

koulujen oppilailleen tarjoamat samat sosiaaliset edut kuin kunnan koululaitoksessa. Yk-

sityisille kouluille annettaisiin myös mahdollisuus siirtyä kunnan omistukseen. Jos kou-

lun omistajat eivät suostuisi näiden kahden vaihtoehdon kautta liittymään peruskoulu-

järjestelmään, tulisi sille myönnettävä valtionapu lakkauttaa. Lisäksi tarkoituksena oli 

vaikeuttaa uusien yksityisten koulujen perustamista.135 Yksityiset koulut olivat myös 

asia, joka sekä mietintöön liitetyissä eriävissä mielipiteissä, että puolueiden kesken he-

rätti paljon kommentteja.136 Mielipiteitä jakava aihe synnytti keskenään hyvin erilaisia 

lehtikirjoituksia. 

Lokakuun 1. päivänä Kaleva, Liitto ja Uusi Suomi julkaisivat kirjoitukset, joissa käsiteltiin 

yksityisten koulujen asemaa suunnitteilla olevassa peruskoulujärjestelmässä. Peruskou-

lukomitean mietinnön sisällöstä yleisesti kertovissa Kalevan ja Liiton artikkeleissa 

 
135 Kiuasmaa 1982, 460; Okkonen 2017, 17; Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 17, 21, 30–32. 
136 Manninen 2010, 346; Mylly 2007, 17; Väistö 2017, 98; Hämäläinen et al. 2005, 150. 
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todettiin yksiselitteisesti mietinnössä yksityisille kouluille tarjotut kaksi vaihtoehtoa, liit-

tyminen peruskoulujärjestelmään tai valtion antaman taloudellisen tuen lakkauttami-

nen.137  

Uusi Suomi-lehden artikkelissa 1.10. käytiin hyvin perusteellisesti läpi yksityiskouluja 

koskevat mietinnön osat, mukaan lukien yksityisiä kouluja puoltavat eriävät mielipiteet 

kouluneuvos Kauko Haahtelalta, professori Aarno Niiniltä ja RKP:n kansanedustaja Kurt 

Nordforsilta. Artikkelin mukaan kouluhallituksen oppikoulutoimenjohtajana toimiva 

Haahtela oli mielipiteessään katsonut yksityiset koulut yhdeksi rinnakkaiskoululaitoksen 

hyvistä ja toimivista osa-alueista, jota ei pitäisi hävittää. Hän katsoi näiden koulujen 

edustavan valinnanvapautta ja tervettä kilpailuhenkeä. Professori Niinin mielipiteeseen 

viitaten artikkelissa kerrottiin oppikouluväen piirissä jo pidempään vallinneesta epäluu-

losta heidän työtään ja asemaansa kohtaan siirryttäessä yhtenäiskouluun. Nordfors taas 

ei tukenut mietinnön kohtaa, jonka mukaan tuleva koululaki tekisi mahdottomaksi uu-

sien yksityisten koulujen perustamisen Suomeen. Tässä hän vetosi vuoden 1919 Halli-

tusmuodon 82 §:n 1 mom., jonka kanssa uusi laki näin ollen olisi ristiriidassa.138 Oikeisto 

pyrkikin hyökkäämään mietinnön ehdotuksia vastaan vetoamalla vanhempien oikeu-

teen vaikuttaa lastensa koulutukseen ja mahdollisuuteen tulevaisuudessa perustaa uu-

sia yksityisiä kouluja.139 Tämä on ainoa käsittelemäni artikkeli lokakuulta 1965, jossa 

mietinnön lisäksi otettiin laajemmin huomioon siihen liitettyjä eriäviä mielipiteitä.  

Tulisemmin asiasta puhutaan Uusi Suomen Koulu ja kasvatus -palstalla 3. lokakuuta. Hel-

singin Suomalaisen Yhteiskoulun entisen rehtorin, filosofian tohtori Jorma Soverin mie-

lipidekirjoituksessa verrattiin mietinnön suunnitelmia Ruotsissa olevaan koulumalliin, 

jossa ei ole yksityisiä kouluja hävitetty. Soverin mukaan Suomen kansakoulut ovat anta-

neet merkittävän panoksen maan kulttuurin kehittymiseen ja on kansalaisten suuresti 

arvostama. Näiden koulujen hävittämisen sijaan kirjoittaja katsoi paremmaksi nostaa 

 
137 ”Peruskoulusta 9-vuotinen – Kunnalliseen kouluun osia lastentarhoista lukioihin” (art.). KA 1.10.1965; 
”Koulukomitea esittää mietinnössään kunnallista 9-vuotista peruskoulua – Rakennusmenoja 188 mmk ja 
käyttömenoja 120 mmk” (art.). LI 1.10.1965. 
138 ”Koulukomitean enemmistö on peruskoulun kannalla – Aluehallinnon piirissä suunnitteilla kalliita uu-
distuksia” (art.). US 1.10.1965. 
139 Okkonen 2017, 131. 



54 
 

niille myönnettyä valtionavustusta, jotta yksityiset koulut voisivat poistaa oppilaiden 

huoltajille koituvia kustannuksia.140  

Puheet peruskoulua korvaavasta yksityiskoulusta paljastuvat asiaa vähän-

kin ajattelevalle erittäin rumaksi hämäysyritykseksi.141 

Lokakuun 2. päivä SDP:n ja SKDL:n äänenkannattajat uutisoivat ensimmäisen kerran 

mietinnön julkistamisen jälkeen yksityisistä kouluista. Pääkirjoituksessaan Pohjolan Työ 

nimesi juuri yksityiset koulut yhdeksi suurimmista esteistä yhtenäiskoulujärjestelmän 

luomisen tiellä. Kirjoituksen mukaan tämä onkin ollut uudistuksessa sekä poliitikkojen 

että kouluammattilaisten keskuudessa suurin riidanaihe.142  

Kansan Tahto julkaisi 2. lokakuuta peruskoulukomitean jäsenen, SKDL:n kansanedustaja 

Anna-Liisa Tiekson mielipidekirjoituksen. Tässä hän selosti mietinnössäkin esille tulleet 

suunnitelmat yksityisille kouluille. Valtionavun lakkauttamista Tiekso piti hyväksyttä-

vänä, koska varat tulisi käyttää kunnallisen koulupaikan varmistamiseen niille oppilaille, 

jotka eivät ole yksityisessä koulussa. Mietintöön liitettyjen eriävien mielipiteiden joh-

dosta Tiekso syytti kirjoituksessaan kokoomusta halusta säilyttää koululaitos, joka tulisi 

aina syrjimään osaa oppilaistaan.143 Anna-Liisa Tiekso totesi eduskunnan täysistunnossa 

muutama vuosi mietinnön julkistamisen jälkeen, että vaikka suomalainen yhteiskunta 

saa paljosta kiittää näitä kouluja, ei se muuta sitä tosiasiaa, että yksityisten koulujen aika 

oli tullut päätökseen.144 Vasemmisto halusi lisäksi painottaa sitä tosiasiaa, että vaikka 

yksityiset koulut olivat tehneet paljon töitä kansalaisten kouluttamiseksi, ne eivät olleet 

sitä kovinkaan tasapuolisesti tehneet. Syrjäisimpien alueiden ja suurimman osan vähä-

varaisemmista perheistä katsottiin jääneen kokonaan näiden etujen ulkopuolelle.145 

Kansan Tahto julkaisi 12. lokakuuta artikkelin Oulun läänin kunnallispäivistä, joissa R. H. 

Oittinen puhui koulumuutoksesta. Puheessaan hän kehui yksityisiä kouluja vuosien ai-

kana toteutetusta tärkeästä työstä kansalaisten kouluttamisessa, mutta totesi perään 

 
140 Jorma Soveri ”Peruskoulukomitean ehdotus merkitsee tason heikentämistä” (miel.). US 3.10.1965. 
141 Jorma Soveri ”Peruskoulukomitean ehdotus merkitsee tason heikentämistä” (miel.). US 3.10.1965. 
142 ”Koulu-uudistus” (pk.). PT 2.10.1965. 
143 Anna-Liisa Tiekso, ”Anna-Liisa Tiekso: Yhtenäiskoulujärjestelmä tärkeä sosiaalinen uudistus (miel.). KT 
2.10.1965. 
144 Okkonen 2017, 48. 
145 Kettunen et al. 2012, 150. 
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näiden koulujen ajan olevan ohi. Oittinen uskoi yksityisten koulujen luonteen tekevän 

niistä liian eriarvoistavia voidakseen säilyä osana maan koululaitosta tulevaisuudessa.146 

Vielä ennen peruskoulua koskevan lain hyväksymistä keväällä 1968, eduskunnassa pitä-

mässään puheessa Oittinen hyökkäsi yksityisiä kouluja vastaan sanomalla niiden pitävän 

yllä vanhanaikaista luokkayhteiskuntaa ja valtiontukien antaminen näille kouluille hyö-

dytti loppukädessä vain varakkaammista perheistä tulevia lapsia.147 

Lokakuun 13. päivänä Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun entinen rehtori, filosofian 

tohtori Jorma Soveri kirjoitti Uusi Suomen Koulu ja kasvatus -palstalle mielipidekirjoituk-

sen. Siinä hän syytti peruskoulukomiteaa tulevaisuuden kansalaisten koulutuksen pilaa-

misella. Soveri katsoi mietinnön keskittyvän liiaksi koulujärjestelmän hallinnolliseen 

muokkaamiseen ja jättävän tärkeämmän opetuksellisen puolen kehittämisen puoli-

tiehen. Yksityisten koulujen hän katsoi olevan ainoita, joilla on tarvittavat valmiudet ja 

kokemus viemään koulutuksellista kehitystä eteenpäin. Tämän takia Soveri totesi mieli-

pidekirjoituksessaan olevansa ymmällään komitean esittämän yksityisten koulujen hä-

vittämisen tarkoituksesta. Lisäksi hän syytti sanomalehtiä uutisoimasta tavalla, mikä ai-

heutti epäselvyyttä mietinnön motiiveista yksityisiä kouluja kohtaan.148  

Mietinnön julkistamisen jälkeen lokakuussa 1965 yksityisten koulujen tuleva asema kou-

lujärjestelmässä oli aihe, josta kirjoitettiin jokaisessa tässä käsitellyistä sanomalehdistä. 

Yhteensä kirjoituksia oli yhdeksän ja vaihtelivat uutisten, artikkelien ja mielipidekirjoi-

tusten välillä. Näiden kirjoitusten sävy vaihteli hyvin paljon, mikä toi esiin aiheen mer-

kittävyyden, vaikka aihetta käsitteleviä kirjoituksia ei ollutkaan yhtä paljon kuin käsitel-

täessä joitain muita aiheita. Useimmissa, oli kirjoittaja kummalla tahansa puolella de-

battia, puhuttiin näiden koulujen olemassaolosta ja asemasta hyvin voimakkaasti kantaa 

ottaen.  

Kaleva oli lehdistä se, joka kirjoitti aiheesta kiihkottomimmin ja vain yhden kerran. Tämä 

selittyy aiemmin mainitulla lehden halulla olla ottamatta puoleen tai toiseen liian jyrk-

kää kantaa kansaa jakavissa asioissa, peläten eristävänsä itsensä osasta lukijakuntaansa. 

Kalevan tavoin Liitto julkaisi vain yhden kirjoituksen, jossa mainittiin mietinnössä 

 
146 ”Yhteiskunta- ja koulusuunnittelu esillä Oulun läänin kunnallispäivillä” (art.). KT 12.10.1965. 
147 Okkonen 2017, 82–83. 
148 Jorma Soveri, ”Mistä koulunuudistuksessa pitäisi todella olla kysymys” (miel.). US 13.10.1965. 
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ehdotetut suunnitelmat yksityisiä koulua varten. Itse artikkeli käsitteli mietintöä koko-

naisuudessaan ja lehti ei erityisemmin ottanut kantaa yksityisiin kouluihin julkaise-

miensa kirjoitusten perusteella. Maalaisliitto kannatti yhtenäiskoulujärjestelmän perus-

tamista, mutta samalla katsoi yksityisten koulujen olevan tarpeellisia helpottamaan vä-

hävaraisille kunnille koituvaa taloudellista painetta.149 

Äänekkäimmin ja eniten kirjoitti kokoomuksen äänenkannattaja Uusi Suomi, joka julkaisi 

neljä kirjoitusta. Kokoomus oli puolueista yksityisten koulujen suurin kannattaja. Laki-

muutokset, jotka olisivat johtaneet puuttumiseen yksityisten koulujen vapaaseen toi-

mintaan ja lopulta lakkauttamiseen nähtiin rikkovan oikeutta yksityiseen omistuk-

seen.150 Peruskoulukomiteassa puoluetta edustamassa oli kansanedustaja Olavi Läh-

teenmäki, joka jätti mietintöön eriävän mielipiteen. Tässä hän puolusti yksityisiä kouluja 

vetoamalla niiden pitkään historiaan ja merkittävyyteen osana Suomen koulujärjestel-

mää.151 Vastaavilla sanoilla puolusti Jorma Soveri yksityisiä kouluja kahdessa mielipide-

kirjoituksessaan. Puolueen sisällä kovimmat yksityiskoulujen ja rinnakkaiskoulujärjestel-

män kannattajat yhdistivät uudistukset porvarillisten ihanteiden tuhoamiseen, pak-

kososialisointiin ja koulutukselliseen vallankaappaukseen.152 Perinteinen oikeisto toivoi 

yksityisten oppikoulujen aseman säilyttämisen estävän vasemmiston ja sosialismin vai-

kutuksen leviämisen maan koululaitoksessa, mikä olikin pitkän aikaa ollut onnistu-

nutta.153 

Vasemmistopuolueiden lehdet eivät osallistuneet yksityisistä kouluista käytyyn keskus-

teluun yhtä runsaalla määrällä kuin Uusi Suomi. Kansan Tahdossa julkaistiin kaksi ja Poh-

jolan Työssä yksi kirjoitus aiheesta. Kansan Tahto julkaisi SKDL:n kansanedustajan ja ko-

mitean jäsenen Tiekson mielipidekirjoituksen, jossa Tiekso puolueensa linjaa noudat-

taen vaatii yksityisten koulujen valtionavustusten siirtämistä kuntien kouluolojen paran-

tamiseksi. Pohjolan Työn pääkirjoituksessa taas todettiin yksityisten koulujen olevan 

suurimpia esteitä yhtenäiskoulujärjestelmän onnistumiselle. SKDL ja SDP olivat pitkään 

ajaneet yhtenäiskoulujärjestelmää ja yksityiset koulut eivät eriarvoistavan luonteensa ja 

 
149 ”Maalaisliiton tavoitteet 1960-luvulla” 1962, elektr. dokumentti. 
150 Kettunen et al. 2012, 150; Väistö 2017, 137. 
151 Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 58–60. 
152Okkonen 2017, 14, 158, 182; Sarjala 1997, 127. 
153 Okkonen 2017, 317. 
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porvarillisen taustansa takia sopineet niiden hahmottelemaan malliin. Mietinnön sisältö 

antoi vasemmistolehdille paljon puheenaiheita, ja yksityisten koulujen aseman muu-

tosta ei katsottu tarpeeksi merkittäväksi, jotta se olisi tässä vaiheessa uudistusta vaati-

nut paljon kirjoittelua. Mietinnön mukainen suunnitelma tarkoitti yksityisten koulujen 

toiminnan hiipumista, mikä sopi hyvin heidän koulupoliittisiin suunnitelmiinsa.154 

 

2.5. Muutokset opettajakoulutukseen ja opettajien suhtautuminen mietintöön 

Koulujärjestelmän ja opetuksen sisällön muuttamisen lisäksi peruskoulukomitea teki 

alustavia suunnitelmia liittyen opettajien aseman ja opettajainvalmistuksen muuttami-

seen. Mietinnöstä tulee ilmi, että Opettajien koulutusta ja uudelleenkoulutusta oli ko-

mitean mielestä pakko lisätä, jotta vieraankielen opetus voitaisiin järjestää peruskou-

luissa. Koska koulujärjestelmien välillä oli suuria opetuksellisia eroja, komitea ehdotti, 

opettajille järjestetään laaja ja nopea jatkokoulutus. Opettajakoulutusta tuli myös yhte-

näistää, rinnakkaiskoulujärjestelmässä opettajat pätevöityivät eri kautta eri koulumuo-

toihin ja koulutuksen pituuden ja tason vaihtelu oli näissä suurta.155 Nämä suunnitelmat 

herättivät paljon keskustelua opettajien ammattikunnan sisällä ja se näkyi suurena mää-

ränä mielipidekirjoituksia sanomalehdissä.  

Opettajainvalmistus kaipaa perusteellista uudistusta koko koululaitosta 

ajatellen. Uusi peruskoulu vaatii nimenomaan tehostettua opettajakoulu-

tusta sekä uusien että entisten opettajien osalta.156  

Uusi Suomi -lehti julkaisi 1. lokakuuta kaksi artikkelia. Ensimmäinen oli kokoomuksen 

entinen kansanedustajan, kouluneuvos Lauri Kaukamaan haastattelu koskien maan 

opettajatilannetta. Joka toinen vuosi tehtävä tilannetta kartoittava tutkimus ei ollut 

haastattelun aikana vielä valmistunut, mutta Kaukamaa ennusti sen olevan synkkä. Edel-

lisen tutkimuksen tulokset osoittivat epäpätevien opettajien hälyttävän määrän ja 

 
154 ”Kansandemokraatit ja kunnallispolitiikka” 1951, elektr. dokumentti; ”Sosialidemokraattisen puolu-
een kulttuuripoliittinen ohjelma” 1963, elektr. dokumentti; Kettunen et al. 2012, 150; Okkonen 2017, 
90–91. 
155 Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 18, 40–42. 
156 ”Peruskoulukomitean mietinnöstä – kysymyksiä ja lisää vastauksia” (haast.). LI 10.10.1965. 
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Kaukamaa katsoi, että parannusta on tapahtunut liian vähän ja vain joidenkin oppiainei-

den kohdalla.157 

Uusi Suomen toisessa artikkelissa esiteltiin yleisesti peruskoulukomitean julkistaman 

mietinnön sisältöä. Mukana olivat myös professori Aarno Niinin ja kouluneuvos Kauko 

Haahtelan mietintöön liittämät eriävät mielipiteet, joista molemmissa tuli esille heidän 

kantansa opettajatilannetta koskeviin suunnitelmiin. Haahtelan mukaan ennen min-

käänlaisen laajemman koulujärjestelmän uudistamisen suunnittelua ja toteuttamista tu-

lisi opettajainvalmistusta muuttaa. Muuten koulu-uudistuksen tekeminen tulisi olemaan 

huomattavasti hankalampaa toteuttaa. Niini uskoi, että komitean tekemät suunnitelmat 

eivät tulisi parantamaan oppikoulupiirien suhtautumista yhtenäiskouluideaan. Mietintö 

antoi hänen mukaansa kuvan, että muutos tulisi tapahtumaan kansakoulujohtoisesti ja 

arvokas oppikoulu tulisi jyrätyksi muutoksen alle. Lisäksi Niini totesi mietinnön luovan 

epätietoisuutta oppikoulujen opettajien työllistymisestä uudessa koulujärjestel-

mässä.158 

Uusi Suomi kirjoitti 11. lokakuuta ilmestyneessä artikkelissaan Oppikoulunopettajien 

Keskusjärjestön vuosikokouksesta. Kokouksessa hyväksyttiin peruskoulukomitean mie-

tintöä koskeva ponsi, jossa vaadittiin oppikouluopettajien aseman tarkkaa selvittämistä 

suunnitteilla olevassa yhtenäiskoulussa. Mietinnössä tehdyt ehdotukset koskien opetta-

jien asemaa ovat ponnen mukaan liian epäselviä. Nämä epäkohdat tulisi selvittää, ennen 

kuin minkäänlainen uudistus saataisiin toteutumaan sujuvasti.159 Vielä vuosikymmenen 

lopulla oppikoulujen opettajat olivat hyvin epäluuloisia oman asemansa heikkenemi-

sestä peruskoulussa ja koko uudistuksen onnistumisesta.160  

Uusi Suomessa ilmestyi lokakuun 18. päivänä artikkeli koskien Turun ja Porin läänin nuo-

risopäivillä Suomen Kansanpuolueen kansanedustajan, Irma Karvikon koulu-uudistuk-

sesta pitämää esitelmää. Lehden mukaan Karvikko painotti puheessaan opintosuunni-

telmien ja opettajakoulutuksen uudistamisen järkevyyttä, ennen itse 

 
157 ”Tutkimus opettajatilanteesta” (art.). US 1.10.1965. 
158 ”Koulukomitean enemmistö on peruskoulun kannalla – Aluehallinnon piirissä suunnitteilla kalliita uu-
distuksia” (art.). US 1.10.1965. 
159 ”Piirikokouslausuma: Peruskoulukomitean ehdotuksia ei voi pitää oikein osuneina” (art.). US 
11.10.1965. 
160 Kiuasmaa 1982, 278, 458; Hämäläinen et al. 2005, 66. 
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koulujärjestelmään puuttumista. Karvikon mukaan jo olemassa oleva huomattava päte-

vien opettajien puute tulisi kasvamaan peruskouluun siirryttäessä. Varsinkin syrjäseu-

duilla, joissa oli tarvetta lisäopettajista kaikilla kouluasteilla, tulisi tilanne olemaan sietä-

mätön, ilman merkittävää panostusta opettajakoulutukseen.161 Peruskouluun siirryttä-

essä useat syrjäseutujen kunnat pyrkivätkin pitämään taloudelliset kulut alempina tar-

joamalla haja-asutusalueillaan vain peruskoulun ala-asteopetuksen, joissa luokanopet-

tajien hoitama opetus toteutui alueen entisten kansakoulujen opettajien toimesta.162  

Kaleva uutisoi heti 1. lokakuuta mietinnön ehdottamista toimista opettajapulan ennal-

taehkäisemiseksi.163 Tämän jälkeen lehti ei kolmeen viikkoon julkaissut kirjoituksia kos-

kien opettajien aseman tai koulutuksen muutoksia. Kaleva julkaisi seuraavan kerran 23. 

lokakuuta artikkelin, joka käsitteli R. H. Oittisen puhetta Kaupungin- ja kauppalanjohta-

jien päivillä. Oittinen pyrki puheessaan korjaamaan mietinnön opettajia koskevien 

osuuksien tulkinnan aiheuttamia väärinkäsityksiä. Hän selvensi, että tarkoituksena ei ol-

lut jättää ketään jo opettajantoimessa olevaa uuden koululaitoksen ulkopuolelle. Opet-

tajille tultaisiin sen sijaan tarjoamaa lisäkoulutusta ja sijoittamaan heitä peruskoulun eri 

asteilla heidän koulutustaan ja kykyjään parhaiten vastaaviin paikkoihin. Oittinen totesi 

myöhemmin puheessaan, että opettajien valmistukseen komitea ehdotti noin miljoonan 

markan lisäystä, josta osa menisi uudelleenkouluttamiseen.164 

Lokakuun 31. päivänä Kalevassa ilmestyneessä artikkelissa uutisoitiin ylitarkastaja Reijo 

Virtasen Oulun kaupungin kansakoulujen opettajain piirikokouksessa pitämästä puheen-

vuorosta. Puheessaan Virtanen esitti oman mielipiteensä peruskoulun tuomista opetta-

jiin kohdistuvista muutoksista. Hänen mielestään viidenneltä luokalta eteenpäin opetuk-

sen antajana ei pitäisi kaikissa aineissa olla yhteinen luokanopettaja, vaan jokaiselle ai-

neelle osoitettaisiin oma aineenopettaja. Näiden aineenopettajiksi soveltuvien opetta-

jien määrää tulisi lisätä tarjoamalla kansakoulunopettajille lisäkursseja. Oppikoulun-

opettajia Virtanen siirtäisi lukioihin, jotka vastaisivat paremmin heidän opetusvalmiuk-

siaan ja joissa podettiin akuuttia opettajapulaa.165 Oppikoulujen opettajat pyrkivät 

 
161 ”Turun ja Porin läänin nuorisopäivät – Koulu-uudistus vaatii ennen kaikkea riittävää ja pätevää opet-
tajakuntaa” (art.). US 18.10.1965. 
162 Hämäläinen et al. 2005, 96. 
163 ”Peruskoulusta 9-vuotinen – Kunnalliseen kouluun osia lastentarhoista lukioihin” (art.). KA 1.10.1965. 
164 ”Kuntien maahankinta esillä kaupungin- ja kauppalanjohtajien päivillä.” (art.). KA 23.10.1965. 
165 ”Peruskoulu tähtää sosiaalisuuteen - Suurimmat vaikeudet runkoaineissa” (art.). KA 31.10.1965. 
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varmistamaan asemaansa ja työllistymistään uudessa koulussa järjestämällä opetuksen 

aineenopettajien hoidettavaksi mahdollisimman monen koululuokan osalta. Suunnit-

teilla oli kuitenkin, että kansakoulun opettajat toimisivat peruskoulun ala-asteen luokan-

opettajina ja oppikoulun opettajat yläasteen aineopettajina.166 

Kansan Tahto -lehdessä opettajiin kohdistuneet suunnitelmat tulivat ensimmäisen ker-

ran esille lokakuun 2. päivä julkaistussa artikkelissa, johon oli haastateltu Oulun opetta-

jainvalmistuslaitoksen esimiestä, professori O. K. Kyöstiötä. Kyöstiö kommentoi laajem-

man opettajakoulutuksen muuttamisen suunnitelman puuttumista mietinnössä olevan 

tarkoituksellista. Hän kertoi lehdelle, että suunnitelmissa on pikimmiten asettaa toimi-

kunta, joka käsittelisi tämän asian ennen uuden koululain laatimista.167 Kansan Tahdon 

15. lokakuuta uutisoimassa Suomen Naisten Demokraattisen Liiton Oulun piirijärjestölle 

pitämässään puheessa Kyöstiö totesi uudelleen mietinnön sisällön mukaisesti, että 

opettajien koulutusta täytyy muuttaa vastaamaan paremmin peruskoulun vaatimuksia, 

mutta tätä asiaa ei alun perinkään ollut peruskoulukomitean tarkoitus suunnitella. Asia 

täytyi kuitenkin ratkaista ennen peruskouluun siirtymistä.168 

Kansan Tahdossa käsiteltiin 3. lokakuuta Suomen Kommunistisen Puolueen kantaa kos-

kien koulujärjestelmän uudistamista. Puolue esitti huolensa eri koulumuodoista tullei-

den opettajien keskinäisen yhteistoiminnan sujuvuudesta ja sen mahdollisista negatiivi-

sista vaikutuksista uudistuksen onnistumiseen.169 Kommunistinen puolue ei ollut syyttä 

huolissaan. Tässä vaiheessa jo pitkään kestänyt yhtenäiskoulujärjestelmän suunnittelu 

oli ajanut kansa- ja oppikoulujen opettajat eri puolille taistelukenttää ja pahimmillaan 

tilanne oli juuri vuosien 1963 ja 1967 välisenä aikana. Vaikka koulu-uudistusta ei pystytty 

pysäyttämään, vaikutti opettajaryhmien välinen taistelu hidastavasti eri koulumuotojen 

yhteensulautumiseen.170  

Liitto julkaisi lokakuun 9. päivänä ensimmäisen kirjoituksen koskien peruskoulukomi-

tean mietintöä. Tässä pääkirjoituksessa puhuttiin mietinnöstä laajasti ja käsitteltiin 

 
166 Kiuasmaa 1982, 366; Mylly et al. 2007, 20. 
167 ”Koulujärjestelmän muutos ei yhtään liian aikaisin” (art.). KT 2.10.1965. 
168 ”Professori K.O. Kyöstiö: Todella uutta koulujärjestelmää ei synny uuden komiteamietinnön pohjalta 
(art.). KT 15.10.1965. 
169 ”Tuki koulu-uudistukselle” (art.). KT 3.10.1965. 
170 Sarjala 1997, 127. 
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opettajiin kohdistuvia muutoksia vain parilla lauseella kirjoituksen lopussa. Lehti halusi 

kuitenkin pääkirjoituksessa korostaa opettajien merkitystä koulumuutoksen onnistumi-

sessa. Opettajakoulutusta on pakko uudistaa ja opettajien määrää saada lisättyä vielä 

ennen peruskoulun alkamista.171 

Seuraavana päivänä Liitto julkaisi kirjoituksen, joka sisälsi Oulun opettajainvalmistuksen 

esimiehen, professori O.K. Kyöstiön ja Limingan yhteiskoulun rehtorin, Lasse Rontun 

haastattelut. Haastattelun aiheisiin kuului kysymys opettajainvalmistuksen järjestämi-

sestä peruskoulussa. Kyöstiö oli peruskoulukomitean kanssa samoilla linjoilla. Hän sanoi 

kannattavansa perusteellista uudistusta, jonka tarkoituksena olisi tukea uutta yhtenäis-

koulujärjestelmää. Uusien opettajien koulutuksen tulisi tapahtua korkeakouluissa ja 

vanhojen opettajien lisäkoulutusta tulisi kannustaa ja mahdollistaa. Rontu taas oli vain 

osittain samalla kannalla mietinnön kanssa, mutta esitti haastattelussa huolensa jo 

työssä olevien opettajien sijoittumisesta uuteen koulujärjestelmään. Komitea ei Rontun 

mielestä ollut riittävästi paneutunut kysymykseen opettajainvalmistuksen uudistami-

sesta, jotta ehdotusta voisi pitää toimivana kenenkään kannalta. Koulutuksen siirtämistä 

korkeakouluihin Rontu kommentoi muistuttamalla erilaisten ja -tasoisten opettajakou-

lutuksien luovan erilaisia mahdollisuuksia opettajien sijoittamisessa heille parhaaksi so-

pivimpaan työhön.172 

Peruskoulukomitean syyskuun viimeisenä päivänä julkaisema mietintö suututti jo val-

miiksi yhtenäiskoulun ideaan epäluuloisesti suhtautuvaa oppikouluväkeä. Alusta asti 

kansa- ja oppikoulujen opettajat ja järjestöt olivat vastakkaisilla kannoilla koulu-uudis-

tuksessa. Kansakoulun ja kunnallisen keskikoulun opettajat olivat pitkälti vasemmisto-

puolueiden kannalla ajamassa laajaa koulujärjestelmän muuttamista. Oppikouluopetta-

jat kannattivat enemmän oikeistopuolueita, kuten kokoomusta ja ajoivat pienempiä 

koulun sisäisiä uudistuksia ja yksityiskoulujen säilyttämistä.173 

Lehdistä ilmi tullut oppikoulujen opettajien huoli asemastaan kohtaan oli hyvin perus-

teltu. Suomen itsenäistymisestä asti oli koululaitoksessa ollut vallalla oikeistolainen he-

gemonia, jota vasemmiston ajama yhtenäiskoulu uhkasi. Ehdotukset yksityisten 

 
171 ”Uuteen koulujärjestelmään” (pk.). LI 9.10.1965. 
172 ”Peruskoulukomitean mietinnöstä – kysymyksiä ja lisää vastauksia” (haast.). Liitto (LI) 10.10.1965. 
173 Hämäläinen et al. 2005, 62; Kiuasmaa 1982, 278; Manninen 2010, 346; Väistö 2017, 112–113. 
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koulujen hävittämisestä ja täysin kunnallisen koululaitoksen luomisesta koettiin sosialis-

min leviämisenä vanhoilliseen koulumaailmaan. Mietinnön esittämät suunnitelmat 

opettajien siirtymisestä peruskoulujärjestelmään olivat hyvin vajavaiset, mikä aiheutti 

paljon hämmennystä ja huolta oppikouluväen keskuudessa. He pelkäsivät vasemmiston 

ajaman uudistuksen suosivan kansakoulujen opettajia ja aiheuttavan oppikoulujen opet-

tajien keskuudessa työttömyyttä tai pakkosiirtoja. Kovimmat oikeistolaisen koulupolitii-

kan kannattajat katsoivat käyvänsä sotaa sosialistisia vallankaappaajia vastaan.174 

Kouluväen mielipiteistä ja reaktioista kirjoitettiin lehtiin yhteensä 16 kertaa. Melkein jo-

kaisessa kirjoituksessa ilmaistiin huolestuneisuutta opettajakoulutuksen uudistamisen 

jäämisestä peruskoulu-uudistuksen jalkoihin ja tarvetta saada nopeasti lievennettyä jo 

olemassa olevaa opettajapulaa. Opettajatarpeen oli kuitenkin arvoitu kasvavan merkit-

tävästi peruskouluun siirtymisen myötä. SDP:n äänenkannattaja Pohjolan Työ oli ainoa 

lehti, jonka sivuilla aihetta ei käsitelty. Puolue oli jo jonkin aikaa ajanut opettajakoulu-

tuksen paikkojen määrän nostamista, mutta se keskitti rajallisemman uutisointitilansa 

tärkeämpinä pitämiensä kouluun liittyvien aiheiden uutisointiin.175 Liitto julkaisi kaksi 

kirjoitusta, joista ensimmäinen oli mietinnön sisältöä yleisesti kuvaava pääkirjoitus ja 

toinen koostui kahden kouluammattilaisen haastatteluista. Molemmat haastateltavat il-

maisivat hyväksyvänsä mietinnön opettajia koskevat suunnitellut muutokset. Maalaislii-

tolla ei ollut samanlaista ehdotonta kannattajajoukkoa opettajaryhmien keskuudessa 

kuin kolmella muulla suurimmalla puolueella, mikä osaltaan selittää sen vähäistä uuti-

sointia aiheesta. Toisaalta opettajapula oli melkein koko maassa hyvin akuutti, varsinkin 

maaseudulla, ja sen odotettiin pahenevan koulu-uudistuksen myötä. Molemmat haas-

tateltavat toivoivat koulutuspaikkojen määrään nopeaa ja jyrkkää nousua. Tarkoituk-

sena oli kuitenkin, että opettajakoulutuksen kehittämistä varten nimitetään oma komi-

tean. Maalaisliitto ajoi ennen kaikkea opettajiksi valmistuvien määrän nostamista. Tämä 

näkyi Liiton julkaisemassa pääkirjoituksessa, jossa vaadittiin opettajakoulutuksen laadun 

nostamista ja lisää opettajia maaseudun kouluihin.176 

 
174 Kiuasmaa 1982, 278; Okkonen 2017, 14, 316–317; Sarjala 1997, 127. 
175 ”Sosialidemokraattisen puolueen kulttuuripoliittinen ohjelma” 1963, elektr. dokumentti. 
176 ”Maalaisliiton tavoitteet 1960-luvulla” 1962, elektr. dokumentti. 
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Kalevassa ja Kansan Tahdossa ilmestyi molemmissa neljä kirjoitusta lokakuun aikana. 

Kalevassa mietinnön opettajiin kohdistuvat suunnitelmat tulivat esille pääasiassa kun 

uutisoitiin erilaisista järjestötapahtumista. Vaikka kaikki nämä nimenomaiset järjestöt 

edustivat kansakoulu- ja vasemmistopuoluetoimintaa, lehti ei julkaisuissaan ilmaissut 

selkeästi omaa kantaa puoleen tai toiseen. Kansan Tahto sen sijaan ajoi tässäkin asiassa 

vahvasti puolueensa linjaa. Mietintöä puoltavien henkilöiden haastatteluiden lisäksi 

lehti julkaisi Suomen Kommunistisen puolueen kannan opettajien tilanteeseen ja artik-

kelin Neuvostoliiton koulujärjestelmästä annetusta esitelmästä. SKDL oli joitain vuosia 

aikaisemmin ilmoittanut katsovansa asiakseen muuttaa koululaitoksen rakenteen ja 

opetuksen lisäksi myös itse opettajat itselleen paremmin sopiviksi. Vasemmistomielis-

ten opettajien lisäämistä kouluissa haluttiin tukea, jotta puolueen ajama sosiaalinen 

muutos tapahtuisi nopeammin koulujen sisällä.177 

Kokoomuksen äänenkannattaja Uusi Suomi julkaisi jopa kuusi kirjoitusta aiheesta. Sen 

omia arvoja myötäilevän vanhan koululaitoksen säilyttäminen oli puolueelle tärkeää. 

Oppikouluväki tuki pääasiassa kokoomusta, minkä takia puolue halusi tukea heitä hei-

dän asemaansa kohtaan koettua hyökkäystä vastaa. Tätä oppikouluväen tai oikeistopuo-

lueiden huolta ei lievittänyt mietinnön epäselvänä pidetty suunnitelma opettajien ase-

man ja koulutuksen muuttamiseksi.  

 

2.6. Koulujärjestelmän uudistamisen hinta  

Peruskoulukomitean mietinnön ehdottamaan koulumuotoon siirtyminen ja sen ylläpitä-

minen sekä rakenteeltaan että sen tarjoamien sosiaalisten etujen tarjoaminen oli hin-

tava uudistus. Tarkoituksena oli luovuttaa kaikki valtion koulut kuntien hallintaan, pe-

rustaa uusia kouluja syrjäseuduille ja rohkaista yksityisiä kouluja siirtymään kuntien 

omistukseen tai jatkamaan toimintaansa niin sanottuna korvaavana kouluna. Vaikka toi-

vottuna lopputuloksena oli koululaitos, joka olisi kokonaan kuntien hallinnassa, vain osa 

kustannuksista tulisi kuntien kannettaviksi. Tarkoituksena oli että, kunnat saisivat valti-

onavustusta peruskoulun käyttömenoihin kunnan taloudellisen kantokyvyn perusteella. 

Peruskoulun kustannukset tulisivat jakautumaan komitean tekemän arvion mukaan 

 
177 ”Kansandemokraatit ja kunnallispolitiikka” 1951, elektr. dokumentti; 
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tavalla, jossa valtion maksettavaksi tulisi 75 prosenttia ja kunnille loput 25 prosenttia. 

Uuden järjestelmän laskettiin olevan loppupeleissä edullisempi kunnille, koska rinnak-

kaiskoulujärjestelmässä vastaavat luvut olivat 67 ja 33 prosenttia. Suurimpia siirtymisen 

aiheuttamia lisäkustannuksia olivat mietinnön mukaan koulujen rakennus- ja remontoi-

mismenot ja kaikille lapsille pakolliseksi tulevasta yhdeksännestä luokasta aiheutuvat 

kulut.178 Jotta kaikille oppilaille voitaisiin taata yhtäläiset sosiaaliset edellytykset koulun-

käyntiin, peruskoulun tuli olla täysin maksuton. Asuinpaikasta ja vanhempien asemasta 

riippumatta kaikille lapsille tuli taata mahdollisuus samaan koulutukseen, joten tarvitta-

vien oppimisvälineiden, koulukyyditysten ja asuntolamajoitusten tuli myös olla ilmai-

sia.179 Uuden koulujärjestelmän mahdolliset lisäkustannukset olivat suuri ja poliittisesti 

kahtia jakava aihe. Tämän takia asiasta kirjoitettiinkin paljon lehtiin, alkaen heti mietin-

nön julkistamista seuraavana päivänä.  

Kansan Tahto -lehdessä julkaistiin 2. lokakuuta kaksi kirjoitusta, joissa puhuttiin uudis-

tuksen kustannuksista. Ensimmäisessä oli haastateltu opettaja Teuvo Makkosta, jonka 

mukaan korkeat kustannukset olivat oikeutettuja, koska hän katsoi keskikoulun olevan 

ainoa yhteiskunnan tarpeita vastaava kouluaste maassa. Hänen mielestään vanhan jär-

jestelmän ylläpitäminen olisi tullut maksamaan yhteiskunnalle vielä enemmän, jos sen 

uudistamista lykättäisiin myöhemmäksi. Toinen oli SKDL:n kansanedustajan ja perus-

koulukomitean jäsenen Anna-Liisa Tiekson kirjoittama katsaus mietinnöstä. Tässä mieli-

pidekirjoituksessa Tiekso kertoi, että uudistuksen vaatimia kustannuksia ei ole tarkoitus 

maksaa kertaheitolla, vaan ne levittyvät useammalle vuodelle riippuen peruskoulujär-

jestelmän siirtymäkauden pituudesta. Hän antoi esimerkit vuosittaisista menoista, jotka 

oli laskettu 10, 15 ja 25 vuoden pituisten siirtymäjaksojen perusteella. Lisäksi Tiekso ha-

lusi muistuttaa taloudellisista vaikutuksista huolissaan oleville, että vaikka kuntien ja val-

tion on tarkoitus jakaa kustannukset, lasketaan summa erikseen jokaisen kunnan koh-

dalla perustuen kunnan kantokykyluokitukseen.180 

Myös Kaleva julkaisi koulumuutoksen kustannuksia käsittelevän pääkirjoituksen 2. loka-

kuuta. Kirjoituksen mukaan uudistus on mittasuhteiltaan sen verran laaja, että se tulee 

 
178 Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 18, 23, 34–37.  
179 Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 10–11, 17; Nurmi 1989, 102. 
180 ”Koulujärjestelmän muutos ei yhtään liian aikaisin” (art.). KT 2.10.1965; Anna-Liisa Tiekso, ”Anna-Liisa 
Tiekso: Yhtenäiskoulujärjestelmä tärkeä sosiaalinen uudistus (miel.). KT 2.10.1965. 
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muuttamaan kuntien taloudellisen tilanteen kestämättömäksi. Kaleva kuitenkin täs-

mensi, että valtio tulee mietinnön ehdotuksen mukaan maksamaan tarvittaessa ylläpi-

tokustannuksista 90 prosenttia ja 95 prosenttia rakennuskustannuksista. Nämä luvut 

riippuvat täysin kuntien taloudellisesta valmiudesta ja lasketaan kantokykyluokituksien 

perusteella.181 Kaleva toisti 12. lokakuuta ilmestyneessä artikkelissa  kuntien kokeman 

huolen. Artikkelissa todettiin myös useimpien kuntien olevan taloudellisessa tilanteessa, 

jossa heidän on mahdotonta vastata uudistuksen vaatimiin taloudellisiin lisärasittei-

siin.182  

Peruskoulukomitean puheenjohtaja R. H. Oittinen puhui Oulun läänin kunnallispäivillä 

peruskoulujärjestelmän toteuttamisen hinnasta. Asiasta kertoi Kaleva 12. lokakuuta. 

Ristiriitaisesti hän ensin pyrki lepyttelemään kuntia korostamalla huolellisten suunnitel-

mien laatimisen hyötyä turhien lisäkustannusten välttämisessä, mutta perään totesi laa-

jan uudistuksen vaativan varsin huomattavan osan yhteiskunnan varoista. Jälkimmäistä 

toteamusta Oittinen perusteli välttämättömyydellä turvata sekä yksilöiden että yhteis-

kunnan tulevaisuus.183  

Samana päivänä Oittisen puheesta julkaisivat Kansan Tahto ja Liitto omat artikkelit, 

joissa toistettiin Oittisen ilmaisema kanta uudistuksen korkean hinnan välttämättömyy-

destä.184 Hän on itse todennut vuonna 1965 että, koulu-uudistuksen rahallinen hinta oli 

helpompi hyväksyä kuin edellisten komiteoiden ehdottamat kustannukset, koska yhä 

suurempi osa ihmisistä ymmärsi paremmin sen välttämättömyyden. Monet aikaisem-

mat koulujärjestelmää uudistavat komiteamietinnön kaatuivatkin juuri ehdotusten kor-

kean hinnan takia.185  

Liiton pääkirjoituksessa 9. lokakuuta keskityttiin muutoksiin kuntien näkökulmasta. Toi-

sin kuin yllä mainitussa 2. lokakuuta ilmestyneessä Kaleva lehden kirjoituksessa, Liitto-

lehden pääkirjoitus ei nähnyt uudistusta ylitsepääsemättömänä rasitteena kunnille, 

vaan päinvastoin. Kirjoituksessa arvellaan kuntien aktiivisen panoksen ja valtionavun 

 
181 ”Uusi peruskoulu – lastentarhasta yliopistoon” (pk.). KA 2.10.1965. 
182 ”Koulutoimen uudistaminen keskeisenä asiana Oulun läänin kunnallispäivillä” (art.). KA 12.10.1965. 
183 ”Pääjohtaja Oittinen kunnallispäivillä: Koulutoimen uudistaminen” (art.). KA 12.10.1965. 
184 ”Yhteiskunta- ja koulusuunnittelu esillä Oulun läänin kunnallispäivillä” (art.). KT 12.10.1965; ”Läänin 
kunnallispäivät: Koulu-uudistus ja seutusuunnittelu pohdittavina” (art.). LI 12.10.1965. 
185 Okkonen 2017, 90; Väistö 2017, 48; Huttunen 1986, 175. 
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olevan takeena siirtymävaiheen nopealle, 10 vuotta lain voimaantulosta, toteutumi-

selle.186 Lain tultua voimaan monet kunnat olivatkin lyhyen aikavälin kustannuksista 

huolimatta halukkaita aikaistamaan siirtymistään peruskoulujärjestelmään.187 

Lokakuun 15. päivä Kansan Tahdossa ilmestyi artikkeli, joka käsitteli Oulun opettajain-

valmistuslaitoksen esimiehen, professori O. K. Kyöstiön Suomen Naisten Demokraatti-

sen Liiton Oulun piirijärjestölle pitämää puhetta. Puhe käsitteli peruskoulukomitean 

mietinnön eri osa-alueita, mukaan lukien sen vaatimia muutoksia ja lisäyksiä valtion ja 

kuntien menoarvioihin. Hänen mukaansa oli tärkeää muistaa, että vaikka kunnat joutu-

vatkin panostamaan enemmän varoja kouluun, maksaa valtio kuitenkin huomattavasti 

suuremman osan kaikista kuluista ja varakkaiden ja köyhien kuntien maksettavaksi jää-

vät osuudet eivät tule olemaan yhtä suuret. Kyöstiön mukaan tulisi muistaa, että tark-

koja laskelmia on vaikea tehdä ja vain yläasteen yhdeksäs luokka tulisi todellisuudessa 

näkemään oppilaslisäystä. Rinnakkaiskoulujärjestelmän keskikoulussa vastaavan luokan 

kävi vuosittain noin puolet ikäluokasta. Sen sijaan uutena menoeränä olisivat korvaaviksi 

kouluiksi jäävien yksityisten keskikoulujen lukukausimaksut ja kaikkien oppilaiden kou-

lutarvikkeet, mutta nämä olisivat verrattain pieni määrä kokonaiskustannuksista. Kyös-

tiö uskoi kuitenkin uuden keskitetymmän koulujärjestelmän olevan lopputuloksena hal-

vempi kuin hajanaisemman rinnakkaiskoulujärjestelmän.188 

Oman kantansa mietinnön ehdotuksesta antoi Kaleva lehden julkaisemassa mielipide-

kirjoituksessa 16. lokakuuta itseään talousmieheksi luonnehtiva nimimerkillä Aapo kir-

joittanut henkilö. Hän vertasi peruskoulu-uudistusta sata vuotta aikaisemmin tapahtu-

neeseen kansanopetuksen laajentamiseen ja kansakouluasetuksen hyväksymiseen. Mo-

lempia muutoksia kirjoittaja piti lyhyellä aikavälillä taloudellisesti raskaina, mutta yhteis-

kunnan tulevaisuudelle välttämättöminä. Edellytyksenä peruskoulun toteutumiselle kir-

joittaja piti kunnille maksettavan valtiontuen riittävää nostamista ja etenkin sekä valti-

olta että kunnilta tarpeeksi pokkaa asian loppuun viemisessä talouden saralta. Hän yhtyi 

 
186 ”Uuteen koulujärjestelmään” (pk.). LI 9.10.1965. 
187 Manninen 2010, 346. 
188 ”Professori K.O. Kyöstiö: Todella uutta koulujärjestelmää ei synny uuden komiteamietinnön pohjalta 
(art.). KT 15.10.1965. 



67 
 

Oittisen Oulun läänin kunnallispäivillä esittämään mielipiteeseen tarkan taloudellisen 

suunnitelmallisuuden tärkeydestä maanlaajuisen uudistuksen toteuttamisessa.189 

Pohjolan Työn 19. lokakuuta ilmestyneessä pääkirjoituksessa ilmaistiin huoli kuntien ta-

loudellisesta kyvystä maksaa peruskoulu-uudistuksen hintalappu. Varsinkin porvareiden 

toteuttamat köyhien kuntien asukkaiden verotuksen koventaminen ja tämän seurauk-

sena lisääntyvä alueelta pois muuttaminen olivat huolenaiheina kun koko maan koulu-

laitos tulisi kuntien taakaksi. Kirjoituksessa painotettiin valtionavun tärkeyttä, sekä sen 

kunnalle jaettavan määrän riittävyyttä, että reilua jakamista kuntien kesken. Pohjolan 

Työ uutisoi tässä pääkirjoituksessa lisäksi edeltävällä viikolla Helsingissä tapahtuneesta 

köyhien kuntien edustajien kokouksesta, jossa vasemmisto vaati kuntaverojen alenta-

mista muun muassa muuttamalla tulevan peruskoulun kokonaan valtion kustannetta-

vaksi.190 Monille köyhemmille kunnille kaivattuja peruskoulun tuomia etuja ja mahdolli-

suuksia varjostikin huoli sen negatiivisesta, mahdollisesti tuhoisasta vaikutuksesta kun-

nantalouteen.191 

Kaupungin- ja kauppalanjohtajien päivillä esiintynyt Peruskoulukomitean jäsen Kaupun-

kiliiton johtaja L. O. Johansson oli huolissaan koulutuksen todellisista lisämenoista, sillä 

ne oli hänen mielestään esitetty mietinnössä epäselvästi. Tämä ilmeni Kalevassa 23. lo-

kakuuta ilmestyneessä artikkelissa. Hänen mukaansa mietinnön laskelmat perustuivat 

vuoden 1962 arvioon vuoden 1970 tilanteesta, mikä ei ole käypä tapa arvioida kustan-

nuksia uudistukselle, kun sen mahdollistava lakiehdotuskaan ei ole vielä valmis. Vuoden 

1962 jälkeen tapahtunut maaltamuutto muutti arviota valtion ja kuntien välisten kus-

tannusten jaosta tavalla, joka tulisi lisäämään jo vaikeuksissa olevien kuntien osuutta.192 

Maaltamuutto vilkastuikin entisestään koko 1960-luvun ajan. Sinä aikana yli puoli mil-

joonaa asukasta siirtyi kaupunkeihin ja kauppaloihin ja 1970-luvulla näissä asuvien ih-

misten määrä oli jo puolet Suomen väkiluvusta.193 Tämän takia kustannusten arviointi 

tukeutumalla vain vuonna 1962 tehtyyn ennusteeseen saattoi osan kuntien kohdalla olla 

harhaanjohtava. 

 
189 Aapo, ”Talousmiehen tähtäimestä: Yhtenäiseen kouluun” (miel.). KA 16.10.1965. 
190 ”Köyhien kuntien asia” (pk.). PT 19.10.1965. 
191 Manninen 2010, 346. 
192 ”Kuntien maahankinta esillä kaupungin- ja kauppalanjohtajien päivillä.” (art.). KA 23.10.1965. 
193 Huttunen 1986, 187–188. 
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Myös Uusi Suomi uutisoi Kaupungin- ja kauppalanjohtajien päivistä 23. lokakuuta omalla 

artikkelillaan. Kalevan kanssa yhtenäisen raportoinnin lisäksi Uusi Suomi kehotti päättä-

jiä etsimään toimivamman ratkaisun väestönmuutoksen aiheuttamiin kuntien välisiin 

epätasaisuuksiin määritettäessä kuntien ja valtion välistä kustannusjakoa peruskoulu-

uudistuksen toteuttamisessa.194 Kokoomus oli neljästä valtapuolueesta ainoa, joka oli 

yhtenäiskoulujärjestelmää vastaan. Puolueen asenne yhtenäiskoulujärjestelmän muka-

naan tuomiin suuriin kustannuksiin ilmeni kokoomuksen vuoden 1959 kunnallisohjel-

masta, jossa puolue antoi ratkaisuehdotuksia kouluongelmiin erityisesti kuntien talou-

den kannalta. Ohjelmassa ehdotettiin kuntien saaman valtionavustuksen nostamista 

alueilla, joissa ei muutoin olisi pystytty tarjoamaan samanvertaista opetusta kuin muissa 

kunnissa. Samalla kokoomus halusi helpottaa valtion tukemien yksityisten keskikoulujen 

perustamista näille alueille, mikä helpottaisi kuntien taloudellista taakkaa. Sekä kunta-

ohjelman esittämä että puolueen sen jälkeinen linja oli panostaa uudistuksiin tavalla, 

joka ei johtaisi julkisten menojen kasvamiseen ja verojen korotuksiin valtio- tai kuntata-

solla.195 

Yhteensä peruskoulukomitean mietinnössään ehdottamista kustannuksista kirjoitettiin 

lokakuun 1965 aikana yhteensä 15 kertaa. Kaikki viisi lehteä ottivat osaa keskusteluun, 

ja suhtautuminen ehdotettuun hintalappuun vaihteli täyden tuen antamisesta hiljaiseen 

hyväksyntään, epäröintiin ja suunnitelman pitämisenä täytenä kuntien talouden ro-

mauttavana hulluutena. Eniten kirjoituksia julkaisi Kaleva, jossa julkaistiin lokakuussa 

peräti viisi eri kirjoitusta. Tämän jälkeen tulivat Liitto ja Kansan Tahto, joissa molem-

missa ilmestyi neljä peruskoulukomitean mietinnön kustannusehdotuksiin liittyvää kir-

joitusta. Sen sijaan Pohjolan Työ ja Uusi Suomi julkaisivat molemmat vain yhden kirjoi-

tuksen aiheesta vuoden 1965 lokakuun aikana. Kirjoittelu oli aktiivisinta kuun alussa, 

varsinkin lokakuun toisena päivänä, minkä selittää komitean mietinnön julkistaminen 

syyskuun viimeisenä päivänä.  

Kokoomuksen äänenkannattajana Uusi Suomi julkaisi aiheesta yllättävän vähän, vaikka 

puolue periaatteellisesti pyrki vastustamaan valtiolle tai kunnille kalliita uudistuksia, 

 
194 ”Peruskoulu sekä kuntien maahankinta pohdittavana – Kaupungin- ja kauppalan johtajat koolla” 
(art.). US 23.10.1965. 
195  Mickelsson 2021, 154; Paloheimo et al. 2008, 42. 
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jotka olisi pitänyt kustantaa nostamalla veroja. Uusi Suomen mietinnön taloudellista 

puolta käsittelevä artikkeli oli sävyltään yllättävän sovitteleva. Kustannuslaskelmien luo-

tettavuuden epäilyn lisäksi lehti tyytyi vain ehdottamaan paremman ratkaisun etsimistä. 

Uusi Suomi-lehteä lukuun ottamatta kaikki muut lehdet pysyivät hiljaa siitä, että valtiolle 

tuleva uusi iso lisäkustannus merkitsisi mahdollista verojen nousua.   

SKDL:n Kansan Tahto taas julkaisi artikkeleita ja haastatteluita, joissa kustannuksia luon-

nehdittiin välttämättömäksi pahaksi, jolla mahdollistetaan yhteiskunnan parempi kou-

lutuksellinen tulevaisuus. Puolue ilmaisi artikkeleissa tukevansa mietinnön esittämää 

kustannustenjakoa, mutta ei kokoomuksen tavoin kommentoinut suunnitelmasta koitu-

via veronkorotuksia. Sen sijaan komitean jäsenen, kansanedustaja Tiekson mielipidekir-

joituksessa muistutettiin lukijoita kustannusten jakaantumisesta pitkälle aikavälille.  

Vasemmistopuolueiden lehtien toiminta peruskoulusuunnitelman kustannusten uuti-

soinnissa erosi toisistaan huomattavasti. Pohjolan Työ julkaisi vain yhden kirjoituksen, 

joka käsitteli köyhempien kuntien kokemaa huolta uudistuksen taloudellisesta vaikutuk-

sesta jo kärsiviin ja asukasluvultaan hupeneviin kuntiin. Tässä pääkirjoituksessa ei lain-

kaan pyritty lieventämään kuntien kokemaa huolta samalla tavalla kuin Kansan Tahto 2. 

ja 15. lokakuuta ilmestyneissä kirjoituksissaan teki. Toisaalta Pohjolan Työn oli vaikeampi 

omistaa enemmän palstatilaa vain yhdelle mietinnön osa-alueelle. Lehti oli 1960-luvulla 

jo supistanut toimintaansa ja ilmestyi vain kolme kertaa viikossa.  

Liitto julkaisi kirjoituksia, joiden kanta vaihteli Kokoomuksen ja SKDL:n välillä. Toisaalta 

yhdessä artikkelissa arveltiin kuntien olevan hyvinkin halukkaita panostamaan suurem-

man osan taloudestaan koulutukseen, kun sen katsottiin antavan hyötyä pitkällä täh-

täimellä. Toisaalta lehdessä ilmestyi haastattelu, jossa annettiin hyvinkin negatiivinen 

mielipide koulu-uudistuksesta juuri sen kalleuden vuoksi. Liiton julkaisemalla pääkirjoi-

tuksella puhuttiin suoraan Maalaisliiton kannattajille, maaseudun asukkaille. Pääkirjoi-

tuksella valettiin uskoa ja toivoa maaseudun koulu-olojen parantumisesta mietinnön eh-

dottamaa aikataulua nopeammassakin ajassa.  

Puolueista sitoutumattomana lehtenä Kaleva kohdisti koulujärjestelmän muutoksen ta-

loudellisia vaikutuksia koskevan keskustelun vain kuntatasolle. Lehti keskittyi uutisoi-

maan kuntien reaktioista mietintöä kohtaan ja pyrki selventämään kuntien saaman 
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valtionavun määrittelyä. Kalevan julkaisema aihetta käsittelevä mielipidekirjoitus myö-

täili lehden jo aloittamaa sovittelevaa linjaa koulu-uudistuksesta uutisoinnissa. Talous-

mieheksi itseään kuvailevan Aapon kirjoituksessa todettiin uudistuksen tuomien kustan-

nusten olevan raskaita lyhyellä aikavälillä, mutta niistä saadun hyödyn olevan välttämä-

tön tulevaisuuden yhteiskunnan toimimiselle. Kalevassa ilmestyi myös pääkirjoitus, 

jossa käsiteltiin uudistuksen taloudellista puolta. Tässä lehti syytti valtiota yhä enemmän 

sille kuuluvien velvollisuuksien sälyttämisestä kuntien harteille. 

 

2.7. Koulukokeilut 

Koulukokeilujen antamaa käytännön kokemusta oli pitkään pidetty merkittävänä osate-

kijänä koulu-uudistuksien suunnitteluissa. Vuonna 1963 Maalaisliiton kansanedustajan 

Erkki Ryömän laatimassa ponnessa hallitusta pyydettiin ryhtymään toimiin koulujärjes-

telmän muuttamiseksi yhtenäiskoulujärjestelmän periaatteiden mukaiseksi, ottaen huo-

mioon muun muassa parin edellisen vuoden aikana maassa tapahtuneet koulukokeilut. 

Näiden kokeilujen katsottiin antavan ainutlaatuista käytännön kokemusta koulutuksen 

kehittämiseksi. Koulukokeilujen katsottiin antavan varsinkin syrjäseutujen kouluille 

mahdollisuuden kehittää toimintaansa, minkä takia Maalaisliitto halusi tukea kokeilujen 

aloittamista.196 Puolue korosti kokeilujen tärkeyttä jopa puolueohjelmassaan, jossa to-

dettiin yhtenäiskoulujärjestelmään siirtymisestä puhuttaessa, että ”…muutoksen tuli 

perustua tieteellisille tutkimuksille ja kokeilukoulujen tuloksille.”197 

Uuden Suomen pääkirjoituksessa 1. lokakuuta arvosteltiin peruskoulukomitean mietin-

töä leväperäiseksi ja keskeneräiseksi. Kirjoituksessa ihmeteltiin miten mietintöön kuulu-

vaa lakiehdotusta voi mikään hallitus viedä eteenpäin, kun sen ehdottamasta koulumuo-

dosta ei ole minkäänlaista käytännön kokemusta.198 Uusi Suomi julkaisi 1. lokakuuta toi-

senkin kirjoituksen. Tässä artikkelissa käytiin läpi muun muassa kouluneuvos Kauko 

Haahtelan peruskoulukomitean mietintöön liittämää eriävää mielipidettä, jossa hän otti 

kantaa yhtenäiskoulujärjestelmään perustuvista kokeiluista saatujen kokemusten 

 
196 Iisalo 1988, 254–255; Kettunen et al. 2012, 37–38; Kiuasmaa 1982, 278; Okkonen 2017, 84; Sarjala 
1997, 126; Huttunen 1986, 178. 
197 ”Maalaisliiton tavoitteet 1960-luvulla” 1962, elektr. dokumentti. 
198 ”Keskonen” (pk.). US 1.10.1965. 
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puuttumiseen. Haahtela halusi aloittaa peruskouluun siirtymisen maan syrjäisimmiltä 

alueilta pohjoisesta ja idästä, joissa uudistuksen tarve oli akuutein. Nämä alueet toimi-

sivat kokeiluna, jonka tulosten pohjalta yhtenäiskoulujärjestelmää voitaisiin tulevaisuu-

dessa luotsata muille alueille.199 Haahtelan kanssa samaa mieltä oli kokoomuksen kan-

sanedustaja Olavi Lähteenmäki, jonka mukaan yhtenäiskoulujärjestelmää kannattaisi to-

teuttaa ensin vain harvaanasutuilla alueilla kokeilumielessä.200 

Liitto -lehdessä julkaistiin 10. lokakuuta haastattelu, jossa Limingan yhteiskoulun rehto-

rilta Lasse Rontulta kysyttiin mietteitä peruskoulukomitean mietinnön sisällöstä. Rontun 

näkemys mietinnöstä oli suurimmalta osin positiivinen. Kuitenkin hän katsoi komitean 

jättäneen huomioimatta kunnolla oppikoulujen tarjoaman kokemuksellisen hyödyn. 

Tämä kokemuksen puute tuli Rontun mukaan nopeasti saada korjattua aloittamalla eri-

laisia kokeiluja peruskoulun käytännön toimivuudesta. Ilman perusteellista ja kattavaa 

kokemusta peruskoulu voisi alussa epäonnistua.201 Yhtenäiskoulujärjestelmään siirty-

mistä ennakoivia koulukokeiluja oli järjestetty 1960-luvun alusta asti. Näiden tuloksia oli 

hyödynnetty jo opetussuunnitelmakomitean mietinnössä vuonna 1963 ja Kunnallisten 

kokeilukoulujen opetussuunnitelmatoimikunnan mietinnössä vuonna 1965.202 

Lokakuun 3. päivänä Uusi Suomen Koulu ja kasvatus -palstalla ilmestyi toinen Jorma So-

verin mielipidekirjoitus. Soverin mukaan vain kokeilukouluja hyödyntämällä pystytään 

kouluja kehittämään, jotta ne palvelisivat väylänä korkeakoulutukseen mahdollisimman 

monelle oppilaalle. Kokeilukoulujen toimintaa tulisikin hänen mielestään tukea huomat-

tavasti enemmän, koska se palvelisi sekä oppilaiden ja opettajien että oppimisen kehit-

tymistä.203 Kaksi päivää myöhemmin Kalevassa ilmestyneessä artikkelissa Sotkamon 

kansakoulukokouksessa esiintyvä Väestöliiton apulaistoiminnanjohtaja Jaakko Itälä ker-

toi oman näkemyksensä mietinnöstä. Peruskoulun suunnitteluun jo käytetty aika huo-

mioon ottaen Itälä ei tahtonut ymmärtää komitean aikaan saamaa ehdotusta. Hänen 

 
199 ”Koulukomitean enemmistö on peruskoulun kannalla – Aluehallinnon piirissä suunnitteilla kalliita uu-
distuksia” (art.). US 1.10.1965; Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 40–42. 
200 Peruskoulukomitean I osamietintö 1965, 58–60 
201 ”Peruskoulukomitean mietinnöstä – kysymyksiä ja lisää vastauksia” (haast.). LI 10.10.1965. 
202 Hämäläinen et al. 2005, 96. 
203 Jorma Soveri ”Peruskoulukomitean ehdotus merkitsee tason heikentämistä” (miel.). US 3.10.1965. 
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mukaansa uudistuksen suunnittelu olisi saatu pidemmälle, jos komitean työskentelyn 

aikana olisi ollut toiminnassa yhtenäiskoulujärjestelmään perustuvia kokeilukouluja.204 

Lokakuun 18. päivänä Uusi Suomessa uutisoitiin artikkelissa Turun ja Porin läänin nuori-

sopäivistä. Tapahtumassa Suomen Kansanpuolueen kansanedustaja Irma Karvikko piti 

esitelmän koulu-uudistuksesta. Hänen mielestään koulu-uudistus tarvitsi koulukokeiluja 

onnistuakseen. Lisäksi Karvikko ehdotti kokeilukoulujen toiminnan jatkamista myös pe-

ruskouluun siirtymisen jälkeen. Näiden tarkoitus olisi muutetulla opetusohjelmalla pitää 

yllä koulujärjestelmän jatkuvaa sisäistä uudistamista ja mahdollisesti poistaisi tulevai-

suudessa tarpeen yhtä mittavalle koulu-muutokselle.205 

Kaupungin ja kauppalan johtajien päivistä uutisoivat 23. lokakuuta Uusi Suomi ja Kaleva 

omilla artikkeleillaan. Tapahtumassa esiintynyt Oittinen piti puheen peruskoulun toi-

minnasta. Puhuessaan yksityisten koulujen toiminnasta uudessa järjestelmässä, hän to-

tesi näiden koulujen voivan jatkaa valtion avustamana toimintaansa peruskoulua kor-

vaavina kouluina, kielellisen vähemmistön tarpeita tyydyttävänä kouluna tai jos yksityi-

nen koulu toimisi kokeilukouluna. Näissä tilanteissa valtio jatkaisi taloudellisen tuen an-

tamista koululle.206 Muutos kansakouluasetukseen teki helpommaksi kunnille perustaa 

keskikouluja, jotka saattoivat ryhtyä toimeenpanemaan ehdotettuja koulukokeiluja. 

Useat kunnat olivatkin innokkaita osallistumaan kokeiluihin, joilla toivottiin olevan nos-

tattava vaikutus opetuksen laatuun ja mahdollistavan alueen lapsille paremmat edelly-

tykset suorittaa keskikoulu.207 

Nämä artikkelit antavat kuvan siitä vastakkainasettelusta, jonka koulu-uudistus kohtasi. 

Oikeistopiirit, yksityiskoulujen ja rinnakkaiskoulujärjestelmän puolustajat ehdottivat 

pääasiassa peruskouluun perustuvien koulukokeilujen käynnistämistä syrjäseuduilla, ja 

vain onnistuessaan, vuosia kestäneiden kokeilujen jälkeen koulu-uudistuksen ulotta-

mista kohti suurempia asutuskeskuksia. Koulukysymyksen toisella puolella olevien va-

semmistoa, kansakoulua ja yhtenäiskoulujärjestelmää puoltavien tahojen ehdotus oli, 

 
204 ”Kansakouluväki tutustui Sotkamossa kouluolojen uudistamissuunnitelmiin” (art.). KA 5.10.1965. 
205 ”Turun ja Porin läänin nuorisopäivät – Koulu-uudistus vaatii ennen kaikkea riittävää ja pätevää opet-
tajakuntaa” (art.). US 18.10.1965. 
206 ”Peruskoulu sekä kuntien maahankinta pohdittavana – Kaupungin- ja kauppalan johtajat koolla” 
(art.). US 23.10.1965; ”Kuntien maahankinta esillä kaupungin- ja kauppalanjohtajien päivillä.” (art.). KA 
23.10.1965. 
207 Huttunen 1986, 179. 
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että halukkaiden kuntien suorittamien koulukokeilujen lisäksi yksityisessä omistuksessa 

muutoksenkin jälkeen pysyvät keskikoulut osallistuisivat tärkeää kokemusta antaviin ko-

keiluihin. 

Lokakuun 8. päivänä Kalevassa ilmestyi artikkeli, joka kertoi Vuolijoen kunnan anoneen 

mahdollisuutta suorittaa yhtenäiskoulukokeilua jo vuonna 1961. Kouluhallitus ei kuiten-

kaan antanut lupaa sen toteutuksen hankaluuden takia. Kunta pyrki kuitenkin uudelleen 

saamaan aikaan kokeilua ja suunnitelmana oli kaikille yhteinen kuusivuotinen kansa-

koulu, jonka jälkeen oppilailla olisi mahdollisuus jatkaa pidennettyyn kansalaiskouluun 

tai pyrkiä keskikouluun. Tämä edellyttäisi joitain muutoksia opetussuunnitelmaan ja tar-

koituksena oli aloittaa vieraan kielen opetus jo kansakoulussa, jotta siirtyminen keski-

kouluun olisi helpompi oppilaille. Vaikka Vuolijoen kunnan suunnitelma ei toteutues-

saan edustaisi yhtä pitkälle menevää yhtenäiskoulua kuin peruskoulukomitean mietin-

nössään ehdottama, katsottiin se suureksi askeleeksi oikeaan suuntaan ja tekisi aika-

naan tapahtuvan siirtymisen peruskouluun helpommaksi. Kunta toivoi voivansa aloittaa 

suunnittelemansa koulukokeilun vuosien 1966 ja 1968 välisenä aikana.208 Peruskouluko-

miteaa edeltävän kouluohjelmakomitean vuonna 1959 julkaisemassa mietinnössä ko-

rostettiin koulukokeilujen merkitystä erilaisten uudistusten pohdinnassa. Tämän mietin-

nön julkistamisen jälkeen kouluhallitus ehdotti kunnille yhtenäiskoulujärjestelmään pe-

rustuvan koulukokeilun suorittamista.209  

Moni muukin alue halusi Vuolijoen lailla osallistua yhtenäiskoulujärjestelmään perustu-

viin koulukokeiluihin. Yksi näistä oli Oulun kaupunki, jolle valtioneuvosto myönsi vuosien 

1964 ja 1965 vaihteessa oikeuden perustaa kokeilukeskikoulu. Varsinaisesti tämä koulu 

aloitti toimintansa vuoden 1967 syksystä pienimuotoisena ja laajeni vähitellen käsittä-

mään kaikki kolme keskikouluvuotta. Samanlaista kokeilevaa keskikoulutoimintaa toteu-

tettiin vuosikymmenen alussa Keski-Suomessa, Hankasalmella, Säynätsalossa ja Toivak-

kalassa. Nämä peruskouluun perustuvaa kokeilua suorittavat kunnat saattoivat anoa ai-

kaisempaa siirtymävuotta, kun maa vuosien 1972–1978 aikana siirtyi asteittain perus-

koulujärjestelmään. Tämän seurauksena alkuperäisen suunnitelman mukaisen maantie-

teellisen pohjoisesta etelään toteutettavan peruskouluun siirtymisen lisäksi oli ympäri 

 
208 ”Yhtenäiskoulua tultaneen kokeilemaan Vuolijoella” (art.). KA 8.10.1965 
209 Nurmi 1989, 75. 
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maata täplittäin pieniä alueita, jotka siirtyivät ensimmäisten vuosien aikana uuteen kou-

luun.210 

Kokeilukoulutoiminnasta ja sen tarpeesta kirjoitettiin lehdissä yhteensä yhdeksän kertaa 

lokakuun aikana. Vasemmistolehdet eivät ottaneet ollenkaan osaa tähän keskusteluun 

katsoessaan sen olevan kokonaisuutta tarkastellen vähemmän tärkeä kuin mietinnön 

ehdottamat sosiaaliset ja opetukselliset muutokset. Ongelmana kokeilutoiminnassa var-

sinkin SKDL:lle oli ajatus kokeiluun liittyvästä poikkeamisesta kaikkien muiden noudat-

tamasta samasta opinto-ohjelmasta ja koulumuodosta. Tämän olisi katsottu jatkavan 

eräänlaista eriarvoisuutta oppilaiden kesken. SDP sen sijaan suhtautui vasemmistopuo-

lueista maltillisemmin koulukokeiluihin. Puolueen vuoden 1963 ohjelmassa ajettiinkin 

kunnallisten peruskoulujen perustamisen helpottamista ja kokeilukoulujen tuke-

mista.211 

Maalaisliiton äänenkannattaja Liitto julkaisi aiheesta yhden haastattelun, jossa kehotet-

tiin kouluja panostamaan kokeilutoimintaan, jotta saataisiin mahdollisimman paljon 

käytännön kokemusta peruskoulusta ennen varsinaista siirtymistä uuteen koulujärjes-

telmään. Kokeilukoulutoiminnan ja niitä varten perustettujen kunnallisten keskikoulu-

jen lisäämistä Maalaisliitto tuki laajasti. Puolue näki kannatettavana näiden maaseudulle 

ja usein vielä syrjäseuduille sijoittuvien koulujen perustamisen. Kouluolojen parantami-

sella oli merkitystä puolueen vankan tuen ylläpitämisellä näillä alueilla.  

Kaleva sen sijaan julkaisi kolme artikkelia, joissa käsiteltiin koulukokeiluja. Yhdessä käsi-

teltiin Vuolijoen kunnan halukkuutta osallistua koulukokeiluun, toisessa kehotettiin yk-

sityisiä kouluja jatkamaan toimintaansa peruskoulujärjestelmässä ja kolmannessa an-

nettiin vähemmän mairitteleva näkemys peruskoulukomitean toiminnasta koulukokei-

lujen antamien kokemuksien puuttuessa. Kokoomuksen äänenkannattajassa Uusi Suo-

messa ilmestyi lokakuun aikana viisi kirjoitusta, joissa puhuttiin koulukokeiluista. Suu-

rimmassa osassa näitä kirjoituksia ihmeteltiin peruskoulukomitean päätöstä laatia mie-

tintö ilman tarpeellisina nähtyjä koulukokeiluja. Uuden Suomen pääkirjoituksessa ky-

seenalaistettiin sen hallituksen pätevyys ja motiivit, joka veisi mietinnön mukaisen 

koulu-uudistuksen läpi ilman perusteellisia koulukokeiluita. Kokoomuksella oli kolme 

 
210 Hämäläinen et al. 2005, 42; Manninen 2010, 346; Sarjala 1997, 137–138; Huttunen 1986, 181. 
211 ”Sosialidemokraattisen puolueen kulttuuripoliittinen ohjelma” 1963, elektr. dokumentti. 
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ministerinpaikkaa Johannes Virolaisen johtamassa hallituksessa. Kokoomuksen tukiessa 

yksityisiä kouluja ei se voinut hyväksyä mietinnön ehdotusta, jonka mukaan nämä koulut 

voisivat jatkaa toimintaansa yhtenäiskoulujärjestelmässä kokeilutoimintaa tarjoavina 

kouluina.  

 

Vuoden 1965 lokakuun aikana kirjoitettiin koulu-uudistuksesta yhteensä 50 kertaa. Kir-

joitukset jakaantuivat seuraavasti: Pääkirjoituksia 9, haastatteluita 1, mielipidekirjoituk-

sia 6, artikkeleita 20 ja uutisia 14. Jokaisessa lehdessä ilmestyi pääkirjoituksia koulu-uu-

distukseen liittyen. Kahdessa lehdessä julkaistujen kirjoitusten määrä oli alle kymme-

nen. Liitto-lehti julkaisi seitsemän kirjoitusta. Pohjolan Työ, joka julkaisi yhteensä vain 

neljä kirjoitusta uudistuksesta koko lokakuun aikana. Sen sijaan Liitossa ilmestyi yksi ai-

noa haastattelu lokakuun aikana. Kumpikaan näistä kahdesta lehdestä ei julkaissut ai-

heeseen liittyviä mielipidekirjoituksia. Ahkerimmin koulumuutokseen liittyvistä asioista 

uutisoi Kansan Tahto, jossa julkaistiin 15 kirjoitusta. Kaksi näistä oli mielipidekirjoituksia. 

Tämän jälkeen tulivat Kaleva, jolla oli yksi mielipidekirjoitus ja Uusi Suomi, jolla oli kolme 

mielipidekirjoitusta. Yhteensä molemmat lehdet julkaisivat 12 kirjoitusta vuoden 1965 

lokakuun aikana. Ajallisesti kirjoitukset jakaantuivat eri tavalla kuin syyskuussa. Loka-

kuussa selkeä pääpaino oli kuun ensimmäisen kymmenen päivän aikana, jolloin julkais-

tiin 26 kirjoitusta. Selkein huippu oli Peruskoulukomitean mietinnön julkistamisen jälkei-

sinä kolmena päivänä. Mietinnön julkaisu juuri kuun vaihtuessa on siis herättänyt hyvin 

paljon kiinnostusta lehdissä. Kuun 10. – 19. päivien välisenä aikana ilmestyi 18 kirjoi-

tusta, mikä osoittaa jo selkeää hiipumista. Kuun lopussa kirjoituksia ilmestyi enää 6. In-

nostus ja kauhistus mietinnöstä oli tässä vaiheessa jo laantumassa. Liitossa ei aihetta 

mainittu enää 14. lokakuuta jälkeen. Suurimpia kiistelynaiheita lokakuun aikana olivat 

yksityisten koulujen asema peruskoulujärjestelmässä, opetuksen tason laskeminen ja 

oppiaineisiin kohdistuvat muutokset. Näissä kaikissa vastapuolien linjat olivat hyvin sel-

keitä. Oikeisto ajoi yksityisten koulujen asiaa ja mahdollisimman pitkälle vietyä oppiai-

neita linjoittavaa koulua. Vasemmisto ja Maalaisliitto taas halusivat liittää kaikki yksityi-

set koulut osaksi kunnallista kouluverkostoa ja antaa kaikille mahdollisuus opiskella sa-

moja aineita, tarjoten syventävämpiä kursseja osissa aineita, kuten vieraissa kielissä. 
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Loppulause 
Koulu-uudistusta oli pitkään odotettu Suomessa. Ensimmäisen kerran kaikille yhtenäis-

koulujärjestelmälle perustuvaa uudistusta oli ehdotettu pian itsenäistymisen jälkeen. 

Vuonna 1965 valmistunut Peruskoulukomitean mietintö oli merkittävä välietappi mat-

kalla nykypäivän peruskouluun. Kesti kuitenkin vielä vuoteen 1977 ennen kuin koko maa 

oli siirtynyt pois rinnakkaiskoulujärjestelmästä.  

Sanomalehtien kirjoitusten perusteella koulu-uudistus herätti paljon mielenkiintoa 

vuonna 1965 jonka syys- ja lokakuiden aikana Kaleva, Kansan Tahto, Liitto, Pohjolan Työ 

ja Uusi Suomi -sanomalehdet julkaisivat yhteensä 62 kirjoitusta koskien koulujärjestel-

män uudistamista. Aihe oli sekä yhteiskunnallisesti että poliittisesti merkittävä, mistä 

kertoo aiheen käsittely jokaisen näiden lehtien pääkirjoituksissa. Lehtien julkaisemista 

kirjoituksista saa kuvan Suomessa poliittisen kentän syvästä kahtiajaosta, jossa Maalais-

liitto, 17.10.1965 jälkeen Keskustapuolue, toimi enemmissä tai vähemmissä määrin yh-

teistyössä sekä vasemmisto- että oikeistopuolueiden kanssa. Kirjoituksissa korostuu po-

liittinen- ja luokkavastakkainasettelu. Vastakkain olivat yhtenäiskoulujärjestelmää puol-

tava vasemmisto ja kansakouluväki ja vastapuolena oppikoulu- ja yksityiskouluväki ja oi-

keisto. Maalaisliitto oli selvästi enemmän vasemmiston kanssa samoilla linjoilla. Puolue-

lehdet noudattelivat julkaisemissaan kirjoituksissa pääasiassa puolueidensa linjaa koulu-

uudistuksesta puhuttaessa. Poikkeuksia olivat pari mielipidekirjoitusta, jotka joidenkin 

aiheiden kohdalla olivat lehden oman kannan vastaisia.  

Tämä puolueiden äänenkannattajien toimiminen näkyi selvästi varsinkin Kansan Tahdon 

ja Uusi Suomen kohdalla. Myös Pohjolan Työ oli puolueelleen omistautunut, tästä on 

kuitenkin vaikeampaa saada yhtä kattavaa kuvaa julkaistujen kirjoitusten vähyyden 

vuoksi. Taloudellisissa ongelmissa painiskeleva SDP:n äänenkannattaja ajoi kuitenkin 

vankasti yhtenäiskoulujärjestelmän asiaa. Hieman muista puoluelehdistä poikkeava oli 

Maalaisliiton äänenkannattaja Liitto. Puolue kannatti yhtenäiskoulujärjestelmää, oli 

merkittävässä roolissa Peruskoulukomiteassa ja oli hallituksessa ainoa koulu-uudistusta 

ajava suuri puolue. Kirjoituksista näkee  lehden ja puolueen halun vedota sekä poliitti-

sesti maltillisempiin maaseudun kansalaisiin että halusta tehdä yhteistyötä poliittisen 
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kentän molempien ääripäiden kanssa. Liitossa julkaistut kirjoitukset ovat sävyltään so-

vittelevampia ja esittävät kantansa ilman Uuden Suomen ja Kansan Tahdon käyttämää 

panettelua. Kaleva toimi samassa poliittisessa välimaastossa Liiton kanssa. Koska lehti 

oli puolueista sitoutumaton, ei sen tarvinnut noudatella minkään puolueen tekemiä lin-

jauksia. Tämä antoi Kalevalle suuremman vapauden toimia koulukiistassa sovittelevana 

osapuolena. Lehti julkaisi pääkirjoituksia, artikkeleita ja mielipidekirjoituksia, joissa esi-

teltiin näkökulmia molemmilta puolilta koulu-uudistuksen kiistaa. Suurin osa kirjoituk-

sista kuitenkin antoi positiivisen kuvan Peruskoulukomitean mietinnöstä ja yhtenäiskou-

lujärjestelmän mallin mukaisesta koulu-uudistuksesta. Lehden tarkoituksena olikin saa-

vuttaa mahdollisimman moni lukija Pohjois-Suomen alueella heidän kannattamistaan 

puolueista huolimatta.  

Tutkimuksessani jaoin lehtien koulu-uudistuksesta julkaisemat kirjoitukset aiheiden pe-

rusteella. Merkittävimpiä aiheita, sekä kirjoitusten määrän että kirjoitusten sisällön pe-

rusteella olivat vuoden 1965 syyskuun ajalta koulu-uudistus yleisellä tasolla ja Peruskou-

lukomitean tekemä työ. Molempia aiheita koskien oli julkaistu viisi kirjoitusta. Kolmas 

erityistä kiinnostusta herättävä uudistukseen liittyvä aihe oli rinnakkaiskoulujärjestel-

män oppilaita eriarvoistava luonne ja koulu-uudistuksen mahdollisesti tuoma ratkaisu 

tähän ongelmaan. Varsinkin tämä aihe herätti voimakkaampia tunteita poliittisen ken-

tän molempien ääripäiden äänenkannattajissa. Uusi Suomessa kyseenalaistettiin lasten 

eriarvoisuus rinnakkaiskoulujärjestelmässä, mutta toisaalta ehdotettiin koulujärjestel-

mään pienempiä korjausliikkeitä tuomaan enemmän yhdenvertaisuutta. Toisessa ääri-

päässä olivat Pohjolan Työ ja Kansan Tahto, jotka syyttivät oikeistopiirejä tahallisista uu-

distusten hidastamistoimista, ja halusta pitää kansakunta jaettuna ylempään ja alem-

paan luokkaan koulutuksen osalta. 

Vuoden 1965 lokakuun osalta merkittävimmät puheenaiheet olivat Peruskoulukomitean 

mietinnössä ehdotettujen suunnitelmien hinta, muutokset oppiaineissa ja eriarvoisuu-

den poistaminen suhteessa opetukset tason laskuun. Kaikki kolme aihetta olivat hyvin 

polarisoivia. Vastakkain olivat jälleen oikeistolehti Uusi Suomi ja vasemmistolehdet Poh-

jolan Työ ja Kansan Tahto. Liitto, vaikkakin toimi edelleen osapuolten välissä neutraalin 

ja sovittelevan sävyisillä kirjoituksillaan, panosti enemmän puoleensa Maalaisliiton po-

liittisen kannan edustamiseen. Komitean mietinnön laatimisessa Maalaisliitto oli ollut 
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hyvin merkittävässä roolissa, joten lehti halusi osoittaa tukensa suunnitteilla olevalle pe-

ruskoululle. Asiaa auttoi mietinnön suunnitelmien takaamat laajat vaikutukset maaseu-

dun kouluoloihin. Kaleva toimi edelleen muiden lehtien välimaastossa ja antoi palstati-

laa koulu-uudistuksen molempien osapuolten kannattajille.  

Lokakuun aikana ilmestyi enemmän mielipidekirjoituksia, jotka antoivat äänen sekä ta-

vallisille kansalaisille että koulumaailman asiantuntijoille. Nämä mielipidekirjoitukset 

tarjosivat muita kirjoituksia enemmän värikästä kielenkäyttöä ja erilaisia koulua ja 

koulu-uudistusta koskevia kannanottoja, mitkä osoittavat aiheen merkittävyyttä poliitik-

kojen ja lehtien ulkopuolellakin. Ainoa ryhmä, joka ei ainakaan tiettävästi kommentoinut 

koulu-uudistusta sen tässä vaiheessa oli itse koulujen oppilaat. Vilkkainta lehtien kirjoit-

telu oli syyskuun alussa ennen koulujen alkamista ja kuun loppupuolella Peruskouluko-

mitean saadessa työnsä päätökseen, jatkuen aina kuun vaihteeseen ja mietinnön julkai-

suun. Lokakuun alussa kirjoitusten määrä oli hyvin korkea ja laski vähitellen kohti kuun 

loppua. Lokakuussa lehtien kirjoitukset käsittelivätkin melkein yksinomaa komitean mie-

tinnössä esille tulleita asioita ja niiden vaikutuksia sekä olemassa olevaan koulujärjestel-

mään että tulevaisuuden peruskoulun toimintaan. 
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