
3.1 Koulun tuntijako 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 
 

1. Opettajakunta perehtyy Oulun perusopetuksen tuntijakoon (opetussuunnitelman liite 9.2) ja 
keskustelee  koulun tuntijaosta. Koulun tuntijako liitetään tähän lukuun. 

 Opetustoimen tuntijaossa määritetyt tuntimäärät tarkoittavat vuosiviikkotunteja. Yksi 
vuosiviikkotunti tarkoittaa 38  oppituntia lukuvuodessa. Koulupäivän jaksotukseen 
opetustunteihin ja välitunteihin tulee kiinnittää huomiota, perinteinen jako ei ole aina 
tarkoituksenmukainen. Opettajakunnan päätöksellä kouluissa voidaan kokeilla erilaisia 
ratkaisuja.  

 Päivittäinen enimmäistuntimäärä on vuosiluokilla 1–2 viisi tuntia ja muilla luokilla 
seitsemän tuntia. Enimmäistuntimäärään lasketaan mukaan vain varsinaiset oppitunnit.  

 Ruokailutauon ja välituntien pituudesta ei ole säädöksiä.  Opetusta tulee antaa 
vähintään 45 minuuttia oppituntia kohti. Opetukseen käytettävä aika voidaan jakaa 
tarkoituksenmukaisiin opetusjaksoihin tai -tuokioihin halutulla tavalla, kunhan opetusta 
annetaan yhteensä säädetyn vähimmäismäärän verran lukuvuodessa.  Oppilaiden ikä 
ja edellytykset tulee ottaa huomioon ja oppilaille tulee tarjota riittävä mahdollisuus 
virkistäytymiseen välituntitauoilla. Myös välituntitoiminnan laatuun tulee kiinnittää 
huomiota (tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan lukuun 2). 

 Taito- ja taideaineiden tuntijaosta päätettäessä tulee ottaa huomioon kaupungin 
tuntijaossa määritetyt vähimmäistuntimäärät vuosiluokille 1–2, 3–4, 5–6 ja 7–9. 
Opetushallituksen määrittämän vähimmäistuntimäärän ylittävältä osalta opetusaika 
voidaan järjestää koulun valitseman tuntimäärän puitteissa joko yhteisesti kaikille 
oppilaille tai järjestää oppilaskohtaisesti valittaviksi taide- ja taitoaineiden syventäviksi 
opinnoiksi.  

2. Opettajakunta päättää valinnaistuntien käytöstä.  

 Vuosiluokille 3–6 osoitettu valinnaistunti voidaan toteuttaa teematunteina ja -päivinä. 
Valinnaistarjontaa voidaan toteuttaa vuosiluokkakohtaisesti tai vuosiluokille yhteisesti. 
Koulu kirjaa valinnaisopetuksen toteutuksen periaatteet ja yleiset tavoitteet lukuun 
7.3.17. 

 Vuosiluokilla 7–9 valinnaisaineiden opetusta voidaan toteuttaa myös vuosiluokkiin 
sitomattomana tarjontana.  

 Valinnaisista aineista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Tiedottaminen on osa oppilaan 
ohjausta sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tiedottamisen tulee olla monipuolista, 
riittävää ja säännöllistä.  

 Kouluissa, joissa valinnaisia aineita opetetaan vuosiluokalla 7, tulee laatia 
valinnaisaineiden opetussuunnitelmat sekä tiedottaa valinnaisista aineista oppilaille ja 
heidän vanhemmilleen jo kevään 2004 aikana. Valinnaisaineiden nimet, laajuus, 

Oulun perusopetuksen tuntijako (opetussuunnitelman liite 9.2) perustuu 
valtioneuvoston asetuksessa 1435/2001 annettuun tuntijakoon. Oulun perusopetuksen 
tuntijako osoittaa puitteet koulun oman tuntijaon suunnitteluun. Tuntijaossa 
määritetään oppilaan oppituntien lukumäärät vuosiluokittain, opetuksen määrät eri 
oppiaineissa vuosiluokittain ja valinnaisten opintojen määrä. Tuntijaossa määritetään 
opetuksessa lukuvuoden aikana toteutuvat laskennalliset vuosiviikkotunnit. Opetusta 
voidaan jaksottaa ja eheyttää tuntijaon puitteissa.  Tuntijako antaa koululle 
mahdollisuuden päättää opetuksen painotuksesta taito- ja taideaineiden opetuksessa 
eri vuosiluokilla. Opetuksen tulee kuitenkin noudattaa Oulun perusopetuksen 
tuntijaossa määriteltyjä opetuksen vähimmäistuntimääriä.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain/kursseittain kirjataan opetussuunnitelman lukuun 
7.3.17.  

 
3. Tässä luvussa määritetään myös erikoisluokkien tuntijako.  
4. Opettajakunta sopii, miten huoltajia tiedotetaan oppilaan kulloisestakin työjärjestyksestä ja 

opetuksen sisällöstä sekä niihin liittyvistä muutoksista. 

 


