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Perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen

156/12.00/2016

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 11.05.2021 § 142

 Opetushallitus on määrännyt perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteista määräyksillä 104/011/2014, OPH-1082-2019, OPH-281-2020 ja
OPH-5042-2020.

Mäntsälä Sivistyslautakunnassa sekä Mäntsälän Kasvatus- ja
sivistyslautakunnassa on aiemmin tehty seuraavat päivitykset
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja kuntakohtaisesti
määriteltäviin opetussuunnitelma-asioihin:

 Mäntsälän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma,
Sivistyslautakunta 3.5.2016 § 40

 A1-kielen opetus vuosiluokilla 1-2 sekä siihen liittyvät
tuntijakomuutokset, Kasvatus- ja sivistyslautakunta 10.12.2019 §
123

 Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet ja arviointiperusteet, Kasvatus- ja
sivistyslautakunta 10.12.2019 § 124

 Oppilaanohjauksen ja ruotsin kielen tuntijako sekä arviointi,
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 16.6.2020 § 44

Päättöarvioinnin kriteerit paikallisen opetussuunnitelman lukuun 33.6

Opetushallitus on 16.12.2020 antanut määräyksen OPH-5042-2020
perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden muutoksista ja
täydennyksistä. Muutokset koskevat perusopetuksen päättöarviointia
vuosiluokilla 7-9 kaikissa yläluokkien opinto-ohjelman sisältämissä
oppiaineissa. Opetushallitus määrää, että Perusopetuksen päättöarvioinnin
kriteerit (Liite 1) sisällytetään sellaisenaan Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti laadittuihin paikallisiin
opetussuunnitelmiin.

Muutokset otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen, ja ensimmäisen kerran
uusien kriteereiden mukaiset päättötodistukset annetaan kevätlukukauden
päätteeksi vuonna 2022. 

Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta Opetushallituksen
antamaa määräystä tai poiketa siitä.

Äidinkieli ja kirjallisuus, oppimäärä Suomen kieli ja kirjallisuus,
opetuksen tavoitteen T13 vuosiluokkaistaminen lukuun 33.6.29

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärään suomen kieli ja kirjallisuus
on määritelty vuosiluokille 7-9 yhteensä 17 opetuksen tavoitetta
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 15.4.1).
Opetuksen tavoitteet vuosiluokkaistetaan paikallisessa
opetussuunnitelmassa nivelvaiheen vuosiluokille siten, että kaikki



opetuksen tavoitteet tulevat kunkin nivelvaiheen aikana huomioiduiksi.

Oppimisen tavoite T13 on ”ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen
sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa
tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta
viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun
kielen konventioista.” Se on yksi tekstien tuottamisen neljästä
opetustavoitteesta, ja liittyy keskeiseen sisältöalueeseen S3 sekä
laaja-alaiseen osaamiseen L2, L4, L5 ja L6.

Yläluokkien äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien sekä rehtoreiden kantaa
opetuksen tavoitteen T13 vuosiluokkaistamiseen kartoitettiin
rehtoritapaamisessa 4.3. ja koulujen sisäisissä keskusteluissa 4.-9.3.
välisenä aikana. Yksimielisten kannanottojen perusteella tavoite T13
esitetään vuosiluokkaistettavaksi kaikille yläluokkien vuosiluokille 7, 8 ja 9
paikallisessa opetussuunnitelmassa. lukuun 33.6.29.

Tuntijako paikallisen opetussuunnitelman lukuun 3

Mäntsälän perusopetuksen tuntijako on kuvattu kuntaopetussuunnitelman
luvussa 3 Mäntsälän perusopetuksen tuntijako. Mäntsälän kunnan tuntijako
perustuu valtakunnalliseen perusopetuksen tuntijakoon
(Perusopetusasetus 422/2012 § 6). Luvun 3 teksti ehdotetaan
muutettavaksi siten, että Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuosina 2019 ja
2020 tekemät päätökset sekä alla esitetty yläluokkien biologian,
maantiedon, fysiikan ja kemian muutos otetaan siinä huomioon. Esitetty
teksti on seuraava:

”Mäntsälän kunnan Sivistyslautakunnan ja Kasvatus- ja
sivistyslautakunnan hyväksymä perusopetuksen tuntijako
(Sivistyslautakunta 24.2.2015/§ 14, Mäntsälän Kasvatus- ja
sivistyslautakunta 10.12.2019 § 123, 16.6.2020 § 44 ja 11.5.2021 § ).

Valinnaisaineita tarjotaan Mäntsälässä 3.-9. luokilla. Valinnaisaineissa
käytetään koulukohtaista ja oppilaan omaa valintaa.”

Luvun 3 alaluku Siirtymävaiheen tuntijako lukuvuodelle 2016-2017, joka
sisältää opetussuunnitelman käyttöönottovaiheen tuntijakokuvauksen,
esitetään kokonaisuudessaan poistettavaksi.

Lisäksi esitetään, että luvun 3.1 Tuntijakotaulukko (Sivistyslautakunta
24.2.2015 § 14) korvataan taulukolla Mäntsälän tuntijako 1.8.2021 alkaen
(Liite 2).

Uudessa tuntijakotaulukossa on huomioitu Kasvatus- ja
sivistyslautakunnan vuosina 2019 ja 2020 tekemät muutokset
kuntakohtaiseen tuntijakoon. Lisäksi siinä ilmaistaan aiemmin
yhdistelmäriveinä esitetyt oppiaineet biologia ja maantieto sekä fysiikka ja
kemia erillisinä oppiaineina. Perusteena muutokselle on se, että
Opetushallitus määräsi 10.2.2020 muutosmääräyksellä OPH-218-2020
muutoksista ja täydennyksistä opetussuunnitelman perusteiden lukuun 6
Oppimisen arviointi, jolloin lukuvuositodistuksiin ja päättötodistukseen
määrättiin merkittäväksi opintojen laajuus vuosiviikkotunteina kyseisellä



vuosiluokalla jokaisessa yhteisessä oppiaineessa sekä valinnaisessa
aineessa.

Yläluokkien yhdistelmäaineet tuntijaossa 1.8.2016 alkaen ovat

Oppiaine 7. lk 8. lk 9. lk Yht.
biologia ja maantieto 2 2 3 7
fysiikka ja kemia 2 3 2 7

Yläluokkien rehtoreiden ja näiden koulujen
matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien kantaa
tuntijakomuutokseen kartoitettiin rehtoritapaamisessa 4.3.2021 sekä
koulujen sisäisissä keskusteluissa 4.-5.3. välisenä aikana. Näiden
perusteella lautakunnan hyväksyttäväksi kuntatasoiseksi yläluokkien
tuntijaoksi ehdotetaan koulujen esittämällä tavalla:

Oppiaine 7.lk 8.lk 9.lk Yht
biologia 1 1 2 4
maantieto 1 1 1 3
fysiikka 1 1,5 1 3,5
kemia 1 1,5 1 3,5

(Valmistelijat / lisätietoja: opetuksen asiantuntija Leena
Lemiläinen-Honkanen, sähköposti leena.lemilainen-honkanen@mantsala.fi
ja pedagoginen ict-asiantuntija Jaana Palviainen, sähköposti
jaana.palviainen@mantsala.fi)

Vt. sivistysjohtajan päätösesitys:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy seuraavat muutokset Mäntsälän
kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan:
1. lukuun 33.6. Oppiaineet: muutetaan ja täydennetään aiemmin

voimassa olleet perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit
Opetushallituksen 16.12.2020 antaman määräyksen mukaisiksi
1.8.2021 alkaen vuosiluokilla 7-9

2. lukuun 33.6.29. Äidinkieli ja kirjallisuus, oppimäärä suomen kieli ja
kirjallisuus: lisätään tavoite T13 vuosiluokille 7, 8 ja 9

3. lukuun 3. Mäntsälän perusopetuksen tuntijako: muutetaan alaluvun
3.1 tuntijakotaulukko 1.8.2021 alkaen sekä poistetaan lukuvuoden
2016-2017 siirtymävaiheen tuntijakokuvaus.

Päätös: Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

 Liite 1. Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit
 Liite 2. Mäntsälän tuntijako 1.8.2021 alkaen

 Merkittiin, että opetuksen asiantuntija Leena Lemiläinen-Honkanen saapui
kokoukseen klo 17.45 ja poistui klo 18.07.


