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Suutarinkylän peruskoulun opetussuunnitelman muutos

HEL 2016-012949 T 12 00 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä Suutarin-
kylän peruskoulun opetussuunnitelman muutokset lukuun 6 Oppimisen 
arviointi liitteen 1 mukaisesti. 

Suutarinkylän peruskoulussa vuosiluokilla 1-6 oppilaiden oppimista ar-
vioidaan opintojen aikana syksyllä opettaja-huoltaja-oppilas –tapaami-
sen yhteydessä ja jatkuvasti oppilaan itsearvioinnin ja tavoitteenasette-
lun avulla. Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimista arvioidaan väliarvioin-
nissa tai lukuvuositodistuksessa arvosanoina. 

Suutarinkylän peruskoulussa 1-6. vuosiluokkien oppilaille annetaan lu-
kuvuositodistus lukuvuoden päätyessä. Arviointi on sanallista luokka-
asteilla 1-4 ja numeraalista luokka-asteilla 5-9. Vuosiluokilla 7-9 oppi-
laille annetaan jaksoarviointi, lukuvuositodistus lukuvuoden päätteeksi 
ja päättötodistus 9. vuosiluokan päättyessä. Vuosiluokkien 1-4 oppilaat 
saavat lukuvuositodistuksessa käyttäytymisen osalta sanallisen arvioin-
nin ja vuosiluokilla 5-9 käyttäytyminen arvioidaan numeerisesti lukuvuo-
sitodistuksessa.

Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkie-
lisen jaoston päätöksen jälkeen.

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. 

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen 
osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetussuunnitel-
man kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomen-
kielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 
1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakun-
nan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Suutarinkylän peruskoulun johtokunta on tehnyt esityksen 23.3.2017 (§ 
8) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lukuun 
6 Oppimisen arviointi (liite 1). Suutarinkylän peruskoulussa vuosiluokilla 
1-6 oppilaiden oppimista arvioidaan opintojen aikana syksyllä opettaja-
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huoltaja-oppilas –tapaamisen yhteydessä ja jatkuvasti oppilaan itsear-
vioinnin ja tavoitteenasettelun avulla. Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppi-
mista arvioidaan väliarvioinnissa tai lukuvuositodistuksessa arvosanoi-
na. 

Suutarinkylän peruskoulussa 1-6. vuosiluokkien oppilaille annetaan lu-
kuvuositodistus lukuvuoden päätyessä. Arviointi on sanallista luokka-
asteilla 1-4 ja numeraalista luokka-asteilla 5-9. Vuosiluokilla 7-9 oppi-
laille annetaan jaksoarviointi, lukuvuositodistus lukuvuoden päätteeksi 
ja päättötodistus 9. vuosiluokan päättyessä. Vuosiluokkien 1-4 oppilaat 
saavat lukuvuositodistuksessa käyttäytymisen osalta sanallisen arvioin-
nin ja vuosiluokilla 5-9 käyttäytyminen arvioidaan numeerisesti lukuvuo-
sitodistuksessa.

Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen 
22.12.2014 antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita. Muutokset 
tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaos-
ton päätöksen jälkeen.
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