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§ 7
Painotetun opetuksen aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäi-
soppilasmäärät lukuvuodelle 2020-21

HEL 2020-003184 T 12 00 01

Otsikko

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 
hyväksyä painotetun opetuksen aloittavien ryhmien vähimmäis- ja 
enimmäisoppilasmäärän lukuvuodelle 2020-21 seuraavasti: 

 Aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 14 ja enimmäisoppi-
lasmäärä 26 vuosiluokilla 1–6. 

 Aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 14 ja enimmäisoppi-
lasmäärä 32 vuosiluokilla 7–9.

Tämä päätös kumoaa aiemmasta päätöksestä (10.12.2019 § 70) ai-
noastaan painotetun opetuksen vähimmäisoppilasmäärät lukuvuodesta 
2020-21 alkaen. 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22900

tommi.tiittala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti joulu-
kuussa (10.12.2019 § 70) painotetun opetuksen aloittavien ryhmien 
vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärän lukuvuodesta 2020-21 seuraa-
vasti:

 vähimmäisoppilasmääräksi 16 ja enimmäisoppilasmääräksi 26 vuo-
siluokilla 3-6 ja 
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 vähimmäisoppilasmääräksi 16 ja enimmäisoppilasmääräksi 32 vuo-
siluokilla 7-9. 

Vähimmäisoppilasmäärän tavoitteena on taata, että painotettua tai 
kaksikielistä opetusta on mahdollista antaa kuudennen tai yhdeksän-
nen vuosiluokan loppuun asti pedagogisesti tarkoituksenmukaisessa 
ryhmässä. 

Vähimmäisoppilasmäärä on kevään 2020 haussa osoittautunut liian 
korkeaksi kuudessa koulussa.  

Näissä kouluissa painotetun opetuksen aloittava ryhmä jäisi joulukuus-
sa päätetyillä vähimmäisoppilasmäärillä perustamatta. Vähimmäisoppi-
lasmäärän laskeminen 16:sta 14 oppilaaseen turvaa painotetun ope-
tuksen jatkumisen näissä kouluissa mahdollistaen oppilaiden opiskelun 
oman alueen koulussa painotetussa opetuksessa. Vähimmäisoppilas-
määrän laskeminen 16:sta 14 oppilaaseen ei aiheuta kustannusvaiku-
tuksia.

Tämä päätös koskee lukuvuoden 2020-21 painotetun opetuksen aloit-
tavia ryhmiä. Aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmää-
rää tarkastellaan kouluilta saadun palautteen pohjalta ja tehdään tarvit-
tavia muutoksia lukuvuodelle 2021-22.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22900

tommi.tiittala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuksen alueelliset palvelut


