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40 §
Lauttasaaren ala-asteen ja Kannelmäen peruskoulun opetussuunni-
telmamuutos, kielirikasteinen opetus

HEL 2020-013448 T 12 00 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Lauttasaaren ala-asteen ja Kan-
nelmäen peruskoulun opetussuunnitelmamuutokset 1.8.2021 alkaen 
koulun johtokunnan esityksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen val-
takunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 
1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakoko-
naisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin 
kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu 
kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kie-
liohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja

12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetus-
lautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosi-
luokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hy-
väksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 
57).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline ja si-
tä muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoit-
teiden ja tarpeiden mukaisesti. Nyt päätettävät opetussuunnitelmatar-
kennukset koskevat suppeampaa kaksikielistä opetusta eli kielirikas-
teista opetusta.

Lauttasaaren ala-asteen johtokunta on esittänyt tarkennuksia koskien 
kielirikasteisen opetuksen järjestämistä ja tavoitteita. Kannelmäen pe-
ruskoulun johtokunta on esittänyt muutoksen, jonka myötä kielirikastei-
nen opetus on osa jokaisen Kannelmäen peruskoulussa aloittavan op-
pilaan opetusta sen sijaan, että kielirikasteista opetusta annetaan vain 
niille oppilaille, jotka ilmoittautuvat kielirikasteiseen opetukseen.

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi
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