
 27.4.2020 1/2 

 
  ALep 

 

 

 
Pukkila. Lähellä. Ihana ja idyllinen. Turvallinen. Puhdas asua ja elää.   

 PUKKILAN KUNTA • 07560 PUKKILA • palvelupiste@pukkila.fi • www.pukkila.fi 

 

ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Pukkilan perusopetuksen 
opetussuunnitelman täydennys 1.8.2020 
(KH 20.4.2020)  
 
Muutos lukuun 12. Valinnaisuus perusopetuksessa  
 
Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa 

opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille 

mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee 
opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja. 

 

 
Luku 12.2 Valinnaiset aineet 

 
Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan 

valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän 
vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen 

yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja 
oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista.[1] Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat 

yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä.  Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää 
aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla 

aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden 
opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, 

globaalikasvatuksessa tai draamaopinnoissa. 

 
Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan. Opetuksen järjestäjän tulee 

ottaa valinnaisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi 
ottamisen perusteet toiselle asteelle [2]. 

  

Valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä tuntijaossa on vuosiluokilla 1-9 varattu yhdeksän 
vuosiviikkotuntia opetusaikaa valinnaisille aineille. Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä 

tuntijaossa ylitetään perusopetusasetuksen määrittelemä vähimmäisvuosiviikkotuntimäärä 
(224 vvt), voivat tunnit ylityksen osalta sisältää myös valinnaisia aineita. Valinnaisiin aineisiin 

osoitettuja vuosiviikkotunteja voidaan tarvittaessa käyttää painotetun opetuksen 
järjestämiseen. 

 

[1] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 6 §  
[2] Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisesta ammatillisessa 

peruskoulutuksessa (4/2013); Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista 
lukiokoulutuksessa (856/2006) 

 

 
Muiden valinnaisten aineiden järjestäminen Pukkilassa 

 
Muut valinnaiset aineet järjestetään Pukkilassa siten, että neljännellä luokalla oppilaat 

valitsevat yhden valinnaisaineen, jota opetetaan yhden (1) vuosiviikkotunnin verran. 

Valinnaisaineen sisällöstä päätetään yhdessä oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa. Lukuvuosi 
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voidaan jakaa jaksoihin (2 – 4), joiden aikana opiskellaan oppilaiden valitsemaa aihepiiriä 

(esim. robotiikka, draama). 


