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Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan suomenkieliselle jaostolle 

Kruununhaan yläasteen koulun johtokunnan 
lausunto koulun painotetun opetuksen (mu-
siikki, tanssi) aloittavien ryhmien vähim-
mäis- ja enimmäisoppilasmääristä 
 

Tausta 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalau-
takunnan jaostojen tehtävänä on päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulu-
kohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pe-
rusopetusjohtaja on pyytänyt (4.3.2019) johtokunnalta lausuntoa painotetun opetuksen 
aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmääristä. Lausuntoesityksen mu-
kaan jatkossa painotetun opetuksen aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä olisi 16 
ja enimmäisoppilasmäärä olisi 32 vuosiluokilla 7-9. Kruununhaan yläasteen koulussa 
annetaan painotettua opetusta oppiaineissa musiikki ja tanssi. Lausuntoesityksen mu-
kainen aloittavan ryhmän enimmäisoppilasmäärä tarkoittaisi Kruununhaan yläasteen 
koulun kohdalla isoja muutoksia, kun esityksen seurauksena vuosittainen oppilasmää-
rämme painotusopetuksen osalta pienenisi nykyisestä 104 oppilaasta 64 oppilaaseen. 

 

Johtokunnan esitys 

Kruununhaan yläasteen koulun johtokunta esittää, että Kruununhaan yläasteen koulun 
osalta aloittavan ryhmän enimmäisoppilasmäärä pidetään musiikin osalta ennallaan ja 
tanssin osalta kasvatettaisiin hieman: 

- Musiikki (enimmäisoppilasmäärä lausuntoesitykseen nähden 2-kertaisena) 

o vähimmäisoppilasmäärä 16 

o enimmäisoppilasmäärä 64 

- Tanssi (enimmäisoppilasmäärä lausuntoesitykseen nähden 1,5-kertaisena) 

o vähimmäisoppilasmäärä 16 

o enimmäisoppilasmäärä 48 
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Lisäksi johtokunta esittää, että tanssin painotusopetusta tarkasteltaisiin kaupungin ta-
solla ja selvitettäisiin mahdollisuutta lisätä tanssin painotusopetusta vuosiluokilla 7-9 
myös toiseen kaupungin kouluun. Tanssi painotusopetusaineena on hyvin suosittu, 
eikä Kruununhaan yläasteen koulu voi tarjota paikkoja kuin murto-osalle soveltuvista 
hakijoista. Viime vuosina tanssin painotusopetukseen on ollut hakijoita keskimäärin 80-
100 oppilasta vuosittain. 

Johtokunnan perustelut 

Taideaineiden, kuten musiikki ja tanssi, painotusopetuksella on tutkitusti positiivinen 
vaikutus oppilaan koulunkäyntiin, kasvuun ja oppimiseen. Pääpaino tutkimustuloksissa 
on painotusopetuksen vaikutuksesta oppilaan motivaatioon, kouluviihtyvyyteen sekä 
kokonaisvaltaiseen oppimisen edistämiseen. Taidepainotusopetuksella on positiivinen 
vaikutus oppimiseen myös muissa oppiaineissa kuin itse painotusaineessa. Useat tutki-
mukset painottavat myös musiikin ja tanssin vaikutusta aivojen kehitykseen ja laaja-
alaiseen oppimiseen.  

Riittävän suuri oppilasmäärä mahdollistaa elinvoimaisen painotusopetuksen, siihen liit-
tyvän verkosto- ja muun toiminnan, sekä koko koulun elinvoimaisuuden. Koulumme ko-
koaa painotusten alle monipuolisesti erilaisia oppilaita hyvin monipuolisesti ympäri kau-
punkia, jopa 50 alakoulusta. Monipuolinen oppilaspohja mahdollistuu riittävän suurella 
oppilaaksiotolla. Jos enimmäisoppilasmäärää pienennetään, joudumme jättämään op-
pilaakisotossa entistä enemmän ulkopuolelle painotusopetukseen haluavia ja soveltu-
via oppilaita. Näin ollen on vaarana, että musiikin ja tanssin painotusopetukseen pää-
sevät jatkossa vain kaikkein taitavimmat ja soveltuvimmat oppilaat, mikä voi yksipuolis-
taa moninaista oppilaspohjaa. Tärkeää on myös huomioida painostusopetusjatkumon 
mahdollistaminen, ja taattava riittävä määrä oppilaspaikkoja, Kaisaniemen ala-asteelta 
tuleville oman oppilaaksiottoalueen painotusopetuksen oppilaille. 

Johtokunta katsoo, että Helsingissä tulisi jatkossakin olla edes yksi riittävän suuri mu-
siikin ja tanssin painotusopetuskoulu. Kruununhaan yläasteen koululla on pitkät perin-
teet sekä musiikin että tanssin opetuksessa. Tasokkaan painotusopetustoiminnan jär-
jestämistä edesauttaa riittävän laaja oppilaspohja, jotta painotuksista saadaan aidosti 
osa koko koulun ja kaupungin toimintakulttuuria. Myös esimerkiksi kuoro- ja orkesteri-
toiminta vaativat riittävän määrän musiikin oppilaita. Nyt tämä kokemus saadaan mak-
suttoman perusopetuksen puitteissa. Jos musiikkiluokat toimivat pieninä yksikköinä, ei 
isoa kuoroa ja orkesteria voi toteuttaa, vaan ainoa mahdollisuus saada kokemus niistä 
on osallistua maksulliseen musiikkiopistotoimintaan.  

Kruununhaan yläasteen koulun pitkässä historiassa opettajat ja rehtorit ovat luoneet 
painotusopetuksen toiminnan erinomaiseksi ja kehittäneet sitä edelleen vuosittain. 
Koulutyössä on huomioitava myös opetushenkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen sekä 
riittävä määrä opetustunteja. Jos painotusopetus jaetaan pienempiin yksiköihin eri puo-
lille kaupunkia, tarkoittaa se väistämättä vaikutuksia myös Kruununhaan opettajien pit-
käjänteiseen työhön. Kruununhaan johtokunta on erittäin tyytyväinen opetushenkilöstön 
ammattitaitoon ja upeisiin eri projekteihin sekä innovatiivisuuteen opetuksessa. Johto-
kunta katsoo, että tällaista osaamista ei kannata leikata vaan pikemminkin kasvattaa.  
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Kruununhaan yläasteen koulu toteuttaa painotusopetusta uuden opetussuunnitelman 
mukaan tiiviissä yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Yhteistyötä toteutetaan paitsi lähi-
koulujen kanssa, Kaisaniemen ala-asteen ja Sibelius-lukion, myös lukuisten muiden 
kumppaneiden. Säännöllisiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Savoy-teatteri, 
jonka kummikoulu olemme, Sibelius-Akatemia, Metropolia ammattikorkeakoulu, Canto-
res Minores -kuoro, Uuden tanssin keskus Zodiak, Annantalo, Helsingin tanssiopisto, 
Balettioppilaitos ja Design-museo. 

Koulun sijainti ja erinomainen saavutettavuus ydinkeskustassa takaavat tasavertaisen 
mahdollisuuden oppilaita ympäri kaupunkia saapua ja osallistua painotusopetukseen 
juuri Kruununhaan yläasteen koulussa.  

Koulun tuleva peruskorjaus on suunniteltu myös laajan painotusopetuksen pohjalta. 
Peruskorjauksen jälkeen vuonna 2021 koulukiinteistö tarjoaa uudistetut tilat oppilas-
määrällisesti yli 450 oppilaan yläkouluna. Koulutilojen tehokkaan tilankäytön näkökul-
masta olisi harmillista, jos tuota oppilasmäärää ei tavoitettaisi jatkossa. 

Yhdessä koulun sisäisen painotuksen, design-linjan kanssa, musiikin ja tanssin paino-
tusopetus tekevät Kruununhaan yläasteen koulusta ainutlaatuisen musiikki-, taide- ja 
kulttuuripainotteisen yläkoulun. Tämän lausunnon perusteluin johtokunta toivoo, että 
Kruununhaan yläasteen koulun elinvoimaisuus taataan myös jatkossa riittävän suurella 
oppilaaksiotolla.  

 

 

 

Helsingissä 19.3.2019 

 

Päivi Lyhykäinen  Jani Puurula 

Johtokunnan puheenjohtaja  Johtokunnan esittelijä ja sihteeri 


