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54 §
Opetussuunnitelman muutos, Haagan peruskoulu

HEL 2020-010329 T 12 00 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää hyväksyä Haagan peruskoulun koulukoh-
taisen opetussuunnitelman muutoksen lukuun 1.3. Tuntijako. Tunti-
jaossa erotellaan taito- ja taideainetuntien sijoittuminen (5vvt) ja valin-
naisainetuntien sijoittuminen (6vvt) vuosiluokilla 7-9. Tuntijaossa on eri 
painotuksilla opiskeleville oppilaille määritelty taito- ja taideaineiden va-
linnaisten sekä valinnaisten aineiden tuntien sijoittuminen.

Muutos astuu voimaan 1.8.2021 alkaen.

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 suomenkieli-
nen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset 
kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakoh-
tainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaos-
tossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). 
Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkieli-
sessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Helsingin kaupungin suomenkie-
listen peruskoulujen perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman 
vuosiluokille1–2 kokouksessaan 10.12.2019 (§ 67). Uudistettu valta-
kunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi 
otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kysei-
sen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hy-
väksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 
20.9.2019 luku 4.1.1.) Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kas-
vatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan 
koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Haagan peruskoulun johtokunta esittää muutosta opetussuunnitelman 
tuntijakoon siten, että opetussuunnitelman tuntijaossa erotellaan taito- 
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ja taideainetuntien sijoittuminen (5vvt) ja valinnaisainetuntien sijoittumi-
nen (6vvt) vuosiluokilla 7-9. Tuntijaossa on eri painotuksilla opiskelevil-
le oppilaille määritelty taito- ja taideaineiden valinnaisten sekä valin-
naisten aineiden tuntien sijoittuminen.

Urhea-luokalla tuntijaon taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit 5 vvt 
sijoittuisivat liikuntaan ja valinnaisten aineiden tunnit 6 vvt sijoittuisivat 
Kasva urheilijaksi-valinnaisaineeseen. Liikuntapainotuksen oppilailla 
tuntijaon taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit 5 vvt sijoittuisivat lii-
kuntaan ja valinnaisten aineiden tunnit 6 vvt sijoittuisivat oppilaan oman 
valinnan mukaan. Matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen oppilail-
la tuntijaon taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit 5 vvt sijoittuisivat 
oppilaan oman valinnan mukaan ja valinnaisten aineiden tunnit 6 vvt si-
joittuisivat Matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen tunteihin. Yleis-
linjan oppilailla tuntijaon sekä taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit 5 
vvt että valinnaisten aineiden tunnit 6 vvt sijoittuisivat oppilaan oman 
valinnan mukaan. 

Muutos astuu voimaan 1.8.2021 alkaen.
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