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§ 13
Painotetun opetuksen verkon tarkistaminen suomenkielisessä 
perusopetuksessa

HEL 2015-001525 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti painotetun opetuksen 
verkosta ja enimmäisoppilasmääristä esityslistan liitteen 1 mukaisesti 
1.8.2016 alkaen.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Painotetun opetuksen verkko 1.8.2016
2 Painotetun opetuksen toteuttamisen perusteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 6.5.2014 (§ 51) 
painotetun opetuksen verkon tarkistamisen periaatteista (liite 2). Tätä 
päätöstä on muutettu edellisessä asiakohdassa siten, että kaksikielinen 
opetus, kielikylpy sekä harvinaiset A-kielet ovat osa kieliohjelmaa, 
eivätkä niiden määrät vaikuta painotetun opetuksen 
enimmäisoppilasmäärään tai koulun painotusten enimmäismäärään. 
Nämä muutokset on otettu ennakoivasti huomioon liitteessä 1.

Painotetun opetuksen verkkoa on valmisteltu neljän alueen 
kokonaisuuksina yhdessä kaupungin peruskoulujen ja sopimuskoulujen 
kanssa syylukukauden 2014 aikana. Lähtökohtana on turvata 
mahdollisimman monipuolinen ja tasapuolinen tarjonta sekä alueiden 
kesken että alueen sisällä.
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Koulujen johtokunnat ovat tehneet esitykset painotuksiksi ja 
enimmäisoppilasmääriksi ko. painotuksissa. Liitteessä 1 on koulujen 
nykyiset painotukset sekä esitys painotetun opetuksen verkoksi 
1.8.2016 alkaen.

Esitys noudattaa pääosin koulujen johtokuntien esitystä. Poikkeuksena 
on Vuosaaren alueen ja Yhtenäiskoulun sekä Helsingin yhteislyseon 
johtokuntien esitykset. 

Vuosaaressa Vuosaaren ala-asteen koulun ja Kallahden peruskoulun 
johtokunnat esittivät liikuntapainotuksen aloittamista kouluissaan. 
Lisäksi Tehtaanpuiston yläasteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun 
johtokunnat esittivät enimmäisoppilasmäärien nostamista. 
Opetuslautakunnan kevään 2014 päätöksen mukaan alueella 
käynnistetään palveluverkkotarkastelu. Painotetun opetuksen verkon 
kokonaisuutta on tarkoituksenmukaista tarkastella tässä 
kokonaisuudessa ja siksi Vuosaaren alueelle ei nyt esitetä uusia 
liikuntapainotteisia luokkia tai oppilasmäärien nostamista nykyisissä 
painotuksissa.  

Yhtenäiskoulun johtokunta on lähettänyt jälkikäteen esityksen 
seitsemänneltä luokalta alkavan kotitalous- liikunta-painotuksen 
aloittamisesta, jotta voidaan paremmin turvata oppilasmäärän tasainen 
kasvu Yhtenäiskoulussa. Painotuksella halutaan edistää hyvinvointia, 
terveyttä ja kestävää kehitystä sekä nuorten arjen hallintaa. 
Johtokunnan esitys on aiheena ajankohtainen, mutta edellyttää vielä 
lisäselvitystä mm. soveltuvuuskokeen ja oppilaaksioton periaatteiden 
osalta. Valmistelua jatketaan koulun kanssa ja esitys tuodaan 
viimeistään syksyllä 2015 opetuslautakunnan suomenkieliseen 
jaostoon.

Helsingin yhteislyseo on esittänyt uudeksi painotukseksi matematiikka-
liikuntaa. Koululla on entisestään kaksi painotusta: matematiikka ja 
kuvataide. Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen 
6.5.2014 (§ 51) mukaan koulussa voi olla enintään kaksi painotusta. 
Koulun rehtorin kanssa käydyn keskustelun perusteella, esityksestä on 
poistettu matematiikka- liikuntapainotus.

Koulujen johtokuntien esitykset painotettuun opetukseen ovat nähtävillä 
ennen opetuslautakunnan kokousta opetuspäällikön huoneessa.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
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