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12
Tahvonlahden ala-asteen koulun liikunnan soveltuvuuskoepainote-
tun opetuksen oppilasmäärät

HEL 2017-004024 T 12 00 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä Tahvon-
lahden ala-asteen koulun liikunnan soveltuvuuskoepainotetun opetuk-
sen vähimmäisoppilasmääräksi 10 ja enimmäisoppilasmääräksi 25 op-
pilasta 1.8.2017 alkaen. 

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt 6.5.2014 (§ 
51) suomenkielisten peruskoulujen soveltuvuuskoepainotetun opetuk-
sen toteuttamisen perusteet, joita on tarkennettu opetuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston kokouksessa 24.2.2015 (§ 12).

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päättämien perusteiden 
mukaan suomenkielinen jaosto päättää kouluittain soveltuvuuskoepai-
notetun opetuksen koulukohtaiset oppilaspaikat. Lukuvuonna 2014- 
2015 tarkistettiin painotetun opetuksen verkko, jolloin päätettiin koulu-
jen soveltuvuuskoepainotukset ja enimmäisoppilasmäärät ko. opetuk-
seen.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 24.2.2015 (§ 13), että 
Tahvonlahden ala-asteen koulussa alkaa liikunnan soveltuvuuskoepai-
notteinen opetus 1.8.2016. Vähimmäisoppilasmääräksi päätettiin tuol-
loin 20 ja vähimmäisoppilasmääräksi 25 oppilasta.

Painotetun opetuksen oppilasmäärään vaikuttavat monet asiat kuten 
koulun kokonaisoppilasmäärä, tilat ja painotetun opetuksen erityisvaati-
mukset. Koska koulujen olosuhteet järjestää opetusta ovat erilaisia, on 
perusteltua, että painotetun opetuksen oppilasmäärät voivat vaihdella 
kouluittain ja painotuksittain. 

Tahvonlahden ala-asteen koulun liikunnan soveltuvuuskoepainotettu 
opetus on osa Laajasalon alueen soveltuvuuskoepainotetun liikunnan-
opetuksen koulupolkua. Painotettu liikunnanopetus alueella vuosiluokil-
la 3-6 on Tahvonlahden ala-asteen koulussa ja vuosiluokilla 7-9 Laaja-
salon peruskoulussa. 

Tahvonlahden ala-asteen koulun vähimmäisoppilasmäärän pienentämi-
nen turvaa painotuksen toteutumisen jatkuvuuden. Koulun oppilasmää-
rä on lähivuosina kasvamassa runsaasti, joten hakijoiden määrä tulee 
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nousemaan lähivuosina. Lisäksi uuden painotuksen vakiintumiseen ja 
tunnettavuuden tekemiseen menee aikaa. Jatkuvuuden ja pysyvyyden 
turvaamiseksi on perusteltua laskea vasta aloitetun liikunnan painote-
tun opetuksen vähimmäisoppilasmäärää. Tällä turvataan liikunnan pai-
notetun opetuksen ryhmän aloittaminen vuosittain. 

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päättämien perusteiden 
mukaan soveltuvuuskoepainotetun opetuksen verkon tarkistamisen 
lähtökohtana on turvata mahdollisimman monipuolinen ja tasapuolinen 
tarjonta sekä alueiden kesken että alueen sisällä. Vähimmäisoppilas-
määrän muutoksella tuetaan myös tämän periaatteen toteutumista.

Tahvonlahden ala-asteen koulussa ei ole muuta painotettua opetusta. 
Soveltuvuuskoepainotus lisää lähikoulun vetovoimaisuutta ja parantaa 
koulun alueen oppilaiden mahdollisuutta saada painotettua opetusta. 
Koulun johtokunnan esitys on pedagogisesti perusteltu.
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