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Kruununhaan yläasteen koulun opetussuunnitelman muutos

HEL 2017-004320 T 12 00 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä Kruunun-
haan yläasteen koulun opetussuunnitelman muutoksen lukuun 10 Va-
linnaiset aineet liitteen 1 mukaisesti. Valinnaisten aineiden elämäntaito-
ryhmissä tuetaan oppilasta kasvussa, aikuistumisessa ja peruskoulusta 
jatko-opintoihin siirtymisessä. Ryhmät on tarkoitettu 8. ja 9.- luokkalai-
sille ja ryhmät toteutetaan yhteistyössä nuorisotoimen nuorisotyönteki-
jän kanssa. Ryhmien vetämiseen voi osallistua myös yhteisöllisen oppi-
lashuollon työntekijöitä.

Esittelijän perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen val-
takunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen 
1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakoko-
naisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Yhteinen 
osuus on otettu käyttöön kaikilla luokka-asteilla 1.8.2016. Opetussuun-
nitelman oppiainekohtainen osuus, tuntijako ja oppiaineen arviointi ote-
taan käyttöön 7. vuosiluokalla 1.8.2017, 8. vuosiluokalla 1.8.2018 ja 9. 
vuosiluokalla 1.8.2019.

Kruununhaan yläasteen koulun opetussuunnitelman muutos koskee 
vuosiluokkien 8 ja 9 oppiaineosuutta, joiden osalta noudatetaan vielä 
kaksi lukuvuotta aiempaa opetushallituksen 16.1.2004 antamiin perus-
teisiin pohjautuvaa kunta- ja koulukohtaista opetussuunnitelmaa. 

Kruununhaan yläasteen koulun johtokunta on tehnyt esityksen 
23.3.2017 (§ 7) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen 
osuuteen lukuun 10 Valinnaiset aineet (liite 1). Valinnaisten aineiden 
elämäntaitoryhmissä tuetaan oppilasta kasvussa, aikuistumisessa ja 
peruskoulusta jatko-opintoihin siirtymisessä. Ryhmät on tarkoitettu 8. ja 
9.- luokkalaisille ja ryhmät toteutetaan yhteistyössä nuorisotoimen nuo-
risotyöntekijän kanssa. Ryhmien vetämiseen voi osallistua myös yhtei-
söllisen oppilashuollon työntekijöitä.

Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen 
16.1.2004 antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita.

Esittelijä
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllönen
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta
.


