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§ 53
Perusopetuksen painotetun musiikinopetuksen aloittaminen Suuta-
rilan ala-asteella 1.8.2020 alkaen

HEL 2019-010645 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 
hyväksyä painotetun musiikinopetuksen aloittamisen 1.8.2020 alkaen 
Suutarilan ala-asteen vuosiluokilla 3-6.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22900

tommi.tiittala(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti peruskoulut voivat 
painottaa opetuksessaan tiettyjä oppiaineita, mikä on kuvattu koulun 
opetussuunnitelmassa. Helsingissä painotettuun opetukseen pyritään 
soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan valmiuksia opiskella ky-
seistä oppiainetta. Helsingissä tarjotaan painotettua opetusta 3. luokal-
ta alkavana 14 koulussa ja 7. luokalta alkavana 33 koulussa. Opetus-
lautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt 6.5.2014 (§ 51) 
suomenkielisten peruskoulujen soveltuvuuskoepainotetun opetuksen 
toteuttamisen perusteet, joita on tarkennettu opetuslautakunnan suo-
menkielisen jaoston kokouksessa 24.2.2015 (§ 12). Soveltuvuuskoe-
painotetussa opetuksessa voi opiskella enintään 10 % kaikista 3-6 
vuosiluokkien oppilaista. Nykyisen 3. luokalla alkavan painotetun ope-
tuksen aloituspaikkamäärä on yhteensä 350. Ikäluokan ollessa 5400 
oppilasta tarkoittaa tämä 6,5% koko ikäluokasta. Suutarilan ala-asteen 
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musiikkipainotuksen myötä tämä prosenttiosuus nousee 6,9% ikäluo-
kasta ja on näin ollen opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston pää-
töksen mukainen.

Kolmannelta luokalta alkavaa musiikin painotettua opetusta tarjotaan 
Helsingissä Kaisaniemen ala-asteen koulussa, Laajasalon peruskou-
lussa, Oulunkylän ala-asteen koulussa, Pakilan ala-asteen koulussa ja 
Vuoniityn peruskoulussa. Seitsemänneltä luokalta alkavaa painotettua 
musiikin opetusta tarjotaan Helsingissä Apollon yhteiskoulussa, Kruu-
nunhaan yläasteen koulussa, Laajasalon peruskoulussa, Oulunkylän 
yhteiskoulussa, Pakilan yläasteen koulussa, Porolahden peruskoulus-
sa, Suutarinkylän peruskoulussa ja Vuoniityn peruskoulussa.

Kaupungin suomenkieliset peruskoulut on jaettu viiteen alueeseen. 
Kolmannella luokalta alkavan painotetun musiikin opetuksen verkon 
laajentaminen Suutarilaan tukee alueellista tasa-arvoa, sillä tämä alue 
2, koillisen koulut, on ainoa, joka ei tarjoa painotettua kolmannelta luo-
kalta alkavaa musiikinopetusta ja tästä johtuen musiikkipainotukseen 
hakevien oppilaiden koulumatka muodostuu pitkäksi.

Musiikin painotetun opetuksen aloittaminen Suutarilan ala-asteen kol-
mannelta luokalta tukee lisäksi Suutarinkylän peruskoulun seitsemän-
neltä luokalta alkavan musiikin painotetun opetuksen jatkumista. Paino-
tukselle on näin ollen olemassa luonteva jatkumo vuosiluokkien 3-6 jäl-
keen, kun opiskelu alkaa 3. luokalla.

Suutarilan ala-asteen johtokunta on esittänyt kokouksessaan 1.10.2019 
painotetun musiikin opetuksen aloittamista Suutarilassa 1.8.2020 al-
kaen. Valmiudet toiminnan aloittamiseen ovat olemassa ja opetus voi-
daan aloittaa nykyisellä henkilöstöllä.  Musiikkitoiminta on Suutarilassa 
aktiivista ja henkilöstön pedagoginen osaaminen on ajan tasalla. Lisäk-
si musiikin opetuksen pedagoginen välineistö on tarkoituksenmukaista 
ja sitä on riittävästi toiminnan aloittamiseksi.
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuksen alueelliset palvelut


