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§ 10
Suomenkielisten peruskoulujen tuntijako

HEL 2015-001513 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti suomenkielisten 
peruskoulujen uudesta kuntakohtaisesta tuntijaosta liitteen 1 
mukaisesti. Uusi tuntijako otetaan otettaan käyttöön portaittain 
1.8.2016 alkaen opetushallituksen 22.12.2014 antaman määräyksen 
(104/011/2014) mukaan 1–6 vuosiluokalla 1.8.2016 alkaen, 7. 
vuosiluokalla 1.8.2017 alkaen, 8. vuosiluokalla 1.8.2018 alkaen ja 9. 
vuosiluokalla 1.8.2019 alkaen.

Käsittely

Esittely.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tuntijako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtioneuvosto on antanut asetuksen (422/2012) uudeksi 
perusopetuksen valtakunnalliseksi tuntijaoksi. Uusi tuntijako otetaan 
käyttöön portaittain opetushallituksen määräyksen (104/011/2014) 
mukaan 1–6 vuosiluokalla 1.8.2016 alkaen, 7. vuosiluokalla 1.8.2017 
alkaen, 8. vuosiluokalla 1.8.2018 alkaen ja 9. vuosiluokalla 1.8.2019 
alkaen.
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Uudessa tuntijaossa perusopetuksen kokonaistuntimäärä säilyy 
nykyisessä 222 vuosiviikkotunnissa. Valtioneuvosto hyväksyi 
kesäkuussa 2012 perusopetuksen tuntijaon uudistamisen yhteydessä 
lausuman, jonka mukaan myöhemmin päätettäisiin mahdollisesta 
valinnaisiin oppiaineisiin kohdennettavasta kolmen vuosiviikkotunnin 
lisäyksestä. Päätöstä näistä lisätunneista ei ole toistaiseksi tehty. Mikäli 
päätös tehdään, on sillä kustannusvaikutuksia perusopetukseen.

Perusopetusasetuksessa määrätään oppilaan vuosittaisesta 
työmäärästä. Perusopetusasetusta on muutettu siten (2014/423), että 
uuden tuntijaon käyttöönoton myötä verrattuna nykyiseen tuntijakoon 
vuosiluokkien seitsemän ja kahdeksan kokonaistuntimäärä vähenee 
yhdellä vuosiviikkotunnilla/vuosiluokka ja vastaavasti vuosiluokille viisi 
ja kuusi tulee yksi vuosiviikkotunti enemmän vuosiluokkaa kohden. 
Siirtymäsäännöksen ajan vuosiluokilla seitsemän ja kahdeksan 
opetetaan edelleen 30 vuosiviikkotuntia. Kun samaan aikaan 
vuosiluokkien 5–6 tuntimäärät nousevat, on tällä kustannusvaikutuksia 
arviolta noin 700 000 euroa vuodessa.

Uudessa valtioneuvoston päättämässä tuntijaossa B1-kielen opetusta 
on varhennettu alkamaan jo kuudennelta luokalta ja sitä opiskellaan 
silloin kaksi vuosiviikkotuntia. B1-kieli on oppilaalle toinen kotimainen 
kieli (ruotsi), ellei hän ole aloittanut ruotsin opiskelua A-kielenä. Koska 
B1-kielen kokonaistuntimäärään ei ole tullut muutosta, tarkoittaa tämä 
sitä, että vuosiluokilla 7–9 opiskellaan B1-kieltä (ruotsia) yhteensä 
kaksi vuosiviikkotuntia vähemmän kuin nykyisin. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että kahtena vuotena oppilaalla olisi vain yksi tunti B1-
kielen opetusta viikossa. Kielen oppimisen kannalta tämä tuntimäärä 
on riittämätön. Jotta voidaan turvata jatkossa oppilaiden riittävä ruotsin 
kielen taito perusopetuksen päättyessä, kuntakohtaiseen tuntijakoon on 
esitetty lisäystä vuosiluokkien seitsemän ja kahdeksan B1-kielen 
(ruotsi) opetukseen yhden vuosiviikkotunnin verran. Kustannusvaikutus 
olisi sama kuin siirtymäsäännöksen eli noin 700 000 euroa vuodessa.

Helsingissä koulukohtainen tuntijako laaditaan valtioneuvoston 
asetuksen pohjalta siten, että uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa 
vuosiluokilla 1-9 sekä A-kielessä vuosiluokilla 3–6 ja B1-kielessä 
vuosiluokilla 6-9 noudatetaan kuntakohtaista yhteistä tuntijakoa. 
Uskonnon ja elämänkatsomuksen opetuksen osalta noudatetaan 
valtakunnallista minimituntimäärää, jotta koulujen yhteiset 
opetusjärjestelyt eri uskontojen opetuksessa voidaan järjestää tasa-
arvoisesti kaikille oppilaille.  Muiden oppiaineiden opetuksessa voidaan 
koulukohtaisesti ylittää valtioneuvoston asetuksen minimitunnit.

Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytettäessä koulu määrittää 
tuntijaon opintokokonaisuuksittain. Opintokokonaisuudet muodostetaan 
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kussakin aineessa valtioneuvoston asetuksen määrittelemien tuntijaon 
nivelkohtien väliin muodostuvien vuosiluokkakokonaisuuksien pohjalta 
kuitenkin siten, että myös vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa 
noudatetaan kuntakohtaista tuntijakoa.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tuntijako


