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Jätkäsaaren peruskoulun opetussuunnitelma

HEL 2017-005098 T 12 00 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä Jätkäsaa-
ren peruskoulun opetussuunnitelman yleisen osan, vuosiluokkakoko-
naisuudet vuosiluokille 1-2 ja oppiaineosuuden vuosiluokille 1-2.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2016 (§ 283), että Jätkäsaaren alueelle 
perustetaan uusi peruskoulu 1.8.2017 alkaen. Opetuslautakunnan suo-
menkielinen jaoston on päättänyt koulun nimestä 7.3.2017 (§ 13). 

Jätkäsaaren peruskoulu aloittaa toimintansa 1.8.2017 vuosiluokilla 1-2. 
Koulu laajenee ylemmille vuosiluokille asteittain. Jätkäsaaren perus-
koululla ei ole vielä johtokuntaa eikä rehtoria, joten opetussuunnitelma 
tuodaan hyväksyttäväksi opetusviraston esityksestä. Opetussuunnitel-
maa yleistä osaa ja ylempien vuosiluokkien vuosiluokkakokonaisuuksia 
ja oppiaineosuuksia täydennetään tulevan lukuvuoden aikana osallis-
taen koulun henkilöstö, oppilaat ja huoltajat. Nyt esitetään hyväksyttä-
väksi Jätkäsaaren peruskoulun opetussuunnitelman yleinen osa, vuosi-
luokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2 ja oppiaineosuudet vuosiluokille 
1-2.

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen val-
takunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 
1.8.2016. Paikallinen opetussuunnitelma on laadittu valtakunnallisten 
perusteiden pohjalta.  

Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet 
vuosiluokille 1-2 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulu-
jen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtai-
sista osuuksista. Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväk-
sytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) 
ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). 

Jätkäsaaren peruskoulun opetussuunnitelma löytyy internetistä osoit-
teessa http://ops.edu.hel.fi. 

Keskeisimmät koulun toimintaa määrittävät kuvaukset ovat luvuissa 
2.1.1 Arvolähtökohtien ja eettisten periaatteiden toteutuminen koulus-
sa, 3.2 Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet, koulun toiminta-ajatus ja 
4.1 Yhteisöllinen toimintakulttuuri. Oppiaineosuudessa on käytetty 
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asiantuntijaryhmässä laadittuja kuntakohtaisia oppiainemalleja, jotka 
koulun käynnistämisvaiheessa otetaan käyttöön sellaisenaan.

Opetussuunnitelmauudistuksessa painotetaan tulevaisuudessa tarvitta-
vaa laaja-alaista osaamista eri oppiaineiden irrallisten tietojen opiske-
lun sijaan. Helsingissä jokainen peruskoulun oppilas opiskelee lukuvuo-
den aikana vähintään kaksi pitkäkestoista, oppiainerajat ylittävää ilmiö-
pohjaista kokonaisuutta. Oppiminen kytketään tosielämän ilmiöihin ja 
opiskeltavia aiheita tarkastellaan niiden oikeissa ympäristöissä. Arvioin-
nissa painottuu oppimisprosessi lopputuotoksen sijaan. Digitaalisuus 
muuttaa myös opetuksen kenttää ja mahdollistaa sekä yksilölliset oppi-
misen polut että uudenlaisen yhteisöllisen tiedonrakentamisen. Tekno-
logia sulautuu luontevaksi osaksi oppimista ja oppimisympäristöjä. Op-
pimista tapahtuu kaikkialla ja kaikki tilat ovat oppimisen tiloja. Oppimi-
sympäristöt ovat avoimia, joustavia, monipuolisia ja laajenevat luokka-
huoneen ulkopuolelle.
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