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Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo 
Straniuksen ym. tyttöjen ja poikien koululiikuntatuntien 
yhdistämistä koskevasta valtuustoaloitteesta
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Lausuntoehdotus

Opetuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita 
siten kuin perusopetuslaissa säädetään. Perusopetuslain mukaan 
opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja 
siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. 
Opetusryhmät muodostetaan siten, että opetuksessa voidaan 
saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Opetusryhmien 
muodostaminen on koulun rehtorin tosiasiallista johtamistyötä eikä siitä 
ole säädetty edellä mainittua tarkemmin.

Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa 
ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 
etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, sukupuolisen suuntautumisen, 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. Tasa-arvolaki puolestaan velvoittaa kaikkia kouluja 
huolehtimaan siitä, että ihmisillä on sukupuoleen katsomatta samat 
mahdollisuudet koulutukseen. Opetuksen ja opetusaineistojen tulee 
tukea tasa-arvolain toteutumista.

Liikunnan opetuksen tavoitteet on määritelty perusopetuksen 
valtakunnallisissa perusteissa (Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2004, OPH), joiden pohjalta koulut ovat laatineet 
koulukohtaiset opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 
Liikunnanopetuksen tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti oppilaan 
fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin 
sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. 
Perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2016 alkaen. 
Liikunnan opetuksen tavoitteissa tulee painottumaan lajiliikunnan sijaan 
oppilaan fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn 
edistäminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa 
ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurien moninaisuutta (Luonnos 
opetussuunnitelman perusteiksi 19.9.2014).

Helsingin peruskouluissa liikunnan opetusta järjestetään jossakin 
kouluissa tyttöjen ja poikien sekaryhmissä. Tavallisinta tämä on 
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alkuopetuksessa. Ylemmillä luokilla tavallisempaa edelleen on, että 
opetusryhmät liikunnassa muodostetaan sukupuolen mukaan.

Kuten edellä on todettu, perusopetuslainsäädäntö ei määrää opetuksen 
järjestämistä erillisissä ryhmissä. Koululiikunnan tehtävänä on 
erityisesti fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn 
edistäminen, jolloin oppilaiden fyysisillä tai biologisilla eroavaisuuksilla 
ei ole suurta merkitystä. Liikunnan opetus sekaryhmissä olisi 
yhdenvertaisuusnäkökulmasta suotavaa. Uusissa opetussuunnitelman 
perusteissa yhdenvertaisuusnäkökulma liikunnan opetuksessa tulee 
korostumaan entisestään. Liikunnanopetuksen ryhmien 
muodostumisessa sukupuoli ei näin ollen voi olla määräävä tekijä.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunnalta on pyydetty lausunto valtuutettu Straniuksen ym. 
valtuustoaloitteesta, joka koskee tyttöjen ja poikien koululiikuntatuntien 
yhdistämisestä.  
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