
     Vänni 8.4.2016  

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat 
 
Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia osuuksia ei eroteta asiayhteydestä. 
Täten asiaan liittyvä ja hierarkkisesti rakentuva normiteksti on yhtenä kokonaisuutena. Tekstiin tutustumisen helpottamiseksi on alla olevaan taulukkoon määritelty koh-
dat, johon koulun osuus lisätään. Koulu voi käyttää omassa osuudessaan esim. koulun logoa ja/tai omaa, värillistä ruutupohjaa. 
 

Luku  
s Turun 
opsissa 

Otsikko  Asia Huomioitavaa Koulun  
opetussuunnitelmassa 
 

Koulun  
lukuvuosi- 
suunnitelmassa 

1.4 (s 9) Koulun tasa-arvo-

suunnitelma 

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_kou-

lutuksen_jarjestamiseen/toiminnallinen_tasa_arvo-

suunnittelu_oppilaitoksissa 

 

Suunnitelma laaditaan eril-
liseksi liitteeksi siten, että se 
käsitellään jaostossa syysluku-
kauden 2016 aikana. 
Se otetaan käyttöön 1.1.2017 

X 
Lisätään aikanaan opsin liit-
teeksi. 

 

1.4 (s 13) B2-kieli kuvataan koulussa tarjottavat B2-kielen tavoitteet, si-
sällöt ja arviointi, ellei kuvausta ole sisällytetty Turun 
kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan. Kuvaus laadi-
taan joko koulukohtaisesti tai koulujen yhteistyönä. 

Turun opsissa on kuvattu B2-
kielistä espanja, ranska ja saksa. 
 

X 
Turku-ruudun alle 1. luvun 
loppuun. 

 

1.4 (s 16) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako ja järjestä-
minen sekä opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi. 

 X 
Turku-ruudun alle 1. luvun 
loppuun. 

 

1.4 (s 1)  
perehdy 
peruste- 
tekstiin: 
13.4.12 
14.4.14 
15.4.19 

Koulun ohjaus-
suunnitelma 

kuvataan  

 oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, 
toimintatavat, työn ja vastuunjako 

 työskentely monialaisissa verkostoissa 

 kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa 

 työelämäyhteistyö 

 työelämään tutustumisen järjestelyt 

Katso myös 5.2 X 
Turku-ruudun alle 1. luvun 
loppuun tai erilliseksi liit-
teeksi asiakirjan loppuun 

 

4.1 (s 31) Yhdessä suunnit-
teleminen 

kuvataan yhdessä suunnittelemisen periaatteet. Jokai-
nen kouluyhteisön jäsen sitoutuu yhteisesti sovittuihin 
toimintatapoihin. 

 X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 4.2 

 

4.2 (s 34) Luokkatunnit kuvataan luokkatuntien järjestämisen periaatteet. 
 

 X 
Turku-ruudun alle ennen ot-
sikkoa  

 

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/toiminnallinen_tasa_arvosuunnittelu_oppilaitoksissa
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/toiminnallinen_tasa_arvosuunnittelu_oppilaitoksissa
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/toiminnallinen_tasa_arvosuunnittelu_oppilaitoksissa
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”Yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo” 

4.3 (s 38) Yhteistyöverkos-
tot 

kuvataan koulun yhteistyöverkostot.   X 

4.4 (s 41) Toimintakulttuuri, 
oppimisympäris-
töt, työtavat 

kuvataan koulun toimintakulttuurin sekä oppimisym-
päristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yh-
teiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun 
käytännön toteutuksen.  

 X 

 Toimintakulttuuri luvun 
4.2 loppuun, 

 oppimisympäristöt en-
nen otsikkoa ”Työtavat” 
(luvussa 4.3) 

 työtavat ennen lukua 4.4 

 

4.4 (s 41) Monialaiset oppi-
miskokonaisuudet 

kuvataan vuosittain toteutettavat vähintään kaksi mo-
nialaista oppimiskokonaisuutta, niiden laajuudet ja 
mukana olevat oppiaineet sekä oppilaiden osallisuus. 
Lisäksi kuvataan monialaisten oppimiskokonaisuuk-
sien tavoitteet, sisällöt ja arviointikäytännöt, toteutu-
misen seuranta, toteutumisen arviointi sekä kehittä-
minen. 

Tukimateriaaleissa lomake, jota 
voi halutessaan käyttää.  
Selvitetään, voiko lomakkeen 
liittää suoraan lukuvuosisuunni-
telmaan. 

 X 

5.2 (s 45) Kodin ja koulun 
yhteistyö 

kuvataan kodin ja koulun yhteistyön keskeiset tavoit-

teet ja järjestämiskäytännöt.  

 X 
Turku-ruudun alle ennen ot-
sikkoa 
”Koulun sisäinen yhteistyö ja 
yhteistyö muiden tahojen 
kanssa” 

 

5.2 (s 45) Kodin ja koulun 
yhteistyö 

tarkennetaan yhteistyön toteuttamistapoja.   X 

5.2 (s 46) Siirtymävaiheen 
tuki esiopetuk-
sesta perusope-
tukseen 

kuvataan suunnitelma esi- ja alkuopetuksen yhteistoi-
minnasta yhteistyössä esi- ja alkuopettajien kesken.  

 

  X 

5.2 (s 47) Siirtymävaiheen 
yhteistyö 6. luo-
kalta 7. luokalle 

kuvataan siirtymävaiheen yhteistyö kuudennelta vuo-
siluokalta seitsemännelle vuosiluokalle. Kuvaus laadi-
taan siirtymävaiheeseen osallistuvien yhteistyönä. 

 X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 5.3 

 

5.2 (s 47) Voidaan täsmentää kaikkien siirtymävaiheiden kuvausta.   X tai ohjaussuun-
nitelmassa 
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5.3 (s 49) Suunnitelma kas-
vatuskeskuste-
lusta ja kurinpidol-
listen keinojen 
käytöstä 

Koulun opetussuunnitelma sisältää suunnitelman kas-
vatuskeskustelusta ja kurinpidollisten keinojen käy-
töstä. Suunnitelmassa kuvataan, miten oppilaille, 
huoltajille ja muille yhteistyötahoille tiedotetaan 
suunnitelmasta, koulun järjestyssäännöistä sekä kurin-
pitoa käsittelevästä lainsäädännöstä ja miten oppilaat, 
huoltajat ja koulun henkilöstö arvioivat suunnitelman 
toteutumista.  

 X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 5.4 

 

5.3 (s 49) Suunnitelma kas-
vatuskeskuste-
lusta ja kurinpidol-
listen keinojen 
käytöstä 

voidaan täsmentää yllä mainittua suunnitelmaa. 

 

  X 

5.4 (s 51) Yhdysluokkaope-
tus 

kuvataan, mitkä ovat yhdysluokkaopetuksen keskeiset 

toimintatavat, mikäli koulu järjestää opetusta pää-

sääntöisesti yhdysluokkaopetuksena. 

 X 
Turku-ruudun alle ennen ot-
sikkoa 
”Etäyhteyksiä hyödyntävä 
opetus” 

 

5.4 (s 51) Yhdysluokkaope-
tus 

kuvataan, mitkä ovat yhdysluokkaopetuksen keskeiset 
toimintatavat, mikäli koulussa järjestetään yhdysluok-
kaopetusta satunnaisesti. 

  X 

5.4 (s 52) Etäopetus kuvataan työnjako, vastuunjako ja käytännön toteu-
tus, mikäli koulussa järjestetään etäopetusta. 

  X 

5.5 (s 59) Kerhotoiminta, 
aamu- ja iltapäivä-
toiminta 

kuvataan kerhotoiminnan järjestäminen sekä yhteis-

työ aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjien kanssa. 

  X 

6.2 (s 62) Opintojen aikai-
nen arviointi 

kuvataan, mitkä ovat koulun yhteiset opintojen aikai-
sen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen 
periaatteet 

 mitä työtapoja koulussa käytetään monipuoli-

sen arvioinnin toteuttamisessa 

 miten oppilas osallistuu oman oppimisproses-

sinsa arviointiin  

 miten oppilaan itsearviointia, vertaisarviointia 

ja opetusryhmän yhteistä arviointikeskustelua 

kehitetään ja toteutetaan. 

 X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 6.3 
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6.3 (s 63) Käyttäytymisen 

arviointi 

 

Turussa hyvän käyttäytymisen (arvosana 8) kriteereinä 

ovat, että 

 oppilas käyttäytyy pääsääntöisesti asiallisesti 

ja vastuuntuntoisesti sekä toimii rehellisesti ja 

luotettavasti.  

 oppilas toimii pääsääntöisesti myönteisesti 

kouluyhteisössä, ottaa huomioon muut ihmi-

set ja ymmärtää vastuunsa ympäristöstä.  

 oppilas ymmärtää pääsääntöisesti sääntöjen 

ja ohjeiden merkityksen sekä noudattaa niitä 

ja käy säännöllisesti koulua.  

kuvataan ylläolevaa jaottelua käyttäen, mitkä ovat 
koulun järjestyssääntöihin perustuvat käyttäytymisen 
tarkennetut arviointikuvaukset eri arvosanoille. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 6.4 

 

6.4.1  
(s 65) 

Arviointi lukuvuo-
den aikana 

kuvataan 

 lukuvuoden aikana mahdollisesti annettavien 

väliarviointien ajankohdat ja muodot (esimer-

kiksi välitodistus tai dokumentoitu arviointi-

keskustelu). 

 mahdollinen täydentävä sanallinen arviointi 

numeerisissa väli- ja lukuvuositodistuksissa 

vuosiluokilla 5-8. 

 X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 6.4.2 

 

6.4.1  
(s 65) 

Arviointi lukuvuo-
den aikana 

kuvataan muun mahdollisen arviointipalautteen ajan-

kohdat ja muodot, tiedottaminen oppilaille ja huolta-

jille sekä yhteistyö huoltajien kanssa. 

  X 

6.4.3  
(s 67) 

Opinnoissa etene-
minen vuosiluokit-
tain 

kuvataan toimintatavat silloin, kun ennakoidaan, että 

oppilas ei saa suoritettua vuosiluokan oppimäärää hy-

väksytysti. 

 X 
Turku-ruudun alle ennen ot-
sikkoa 
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 riittävän aikainen yhteistyö oppilaan ja huolta-

jan kanssa 

 oppilaan monipuoliset mahdollisuudet osoit-

taa osaamistaan. 

”Eteneminen oman opinto-

ohjelman mukaan vuosiluok-

kiin sitomattomasti” 

 

6.5.1  
(s 70) 
Ks. myös 
12.2 
 

Koulun valinnaisai-
neiden arviointi 

kuvataan, miten koulussa opiskeltavien valinnaisainei-
den arviointi toteutetaan päättöarvioinnissa ja 
mitkä valinnaisaineet ovat sellaisia sanallisesti arvioi-
tavia syventäviä opintoja, joilla voidaan korottaa yh-
teisen oppiaineen arvosanaa. 

 

 X 
Turku-ruudun alle ennen 
tekstiä 
”Jos erityistä tukea saava op-
pilas opiskelee oppiaineen 
yleisen oppimäärän mukai-
sesti …” 

 

7.1 (s 78) Kodin ja koulun 
yhteistyö tuen ai-
kana 

kuvataan, miten koulu tiedottaa huoltajia oppilaiden 

poissaoloihin liittyvistä käytänteistä. 

 X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 7.1.1 

 

7.1.1  
(s 80) 

Muut siirtymävai-
heet 

Jos oppilas siirtyy perusopetuksen aikana tai sen jäl-

keen muun opetuksen järjestäjän järjestämään ope-

tukseen, uuteen kouluun tai oppilaitokseen lähete-

tään sinne viimeisin voimassaoleva pedagoginen asia-

kirja.   

määritellään tiedonsiirroista vastaava henkilö  

 X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 7.1.2 

 

7.1.2  
(s 81) 

Kodin ja koulun 
yhteistyö tuen ai-
kana 

kuvataan, miten huoltajille annetaan tietoa koulussa 

annettavista tuen muodoista yleisesti.  

Lisäksi kuvataan oppilaan tukeen liittyvän kotien 
kanssa tehtävän yhteistyön muodot ja periaatteet.  

 X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 7.2 

 

7.3.2  
(s 87) 

Oppimissuunni-

telma tehostetun 
tuen aikana 

linjataan, lukitseeko oppimissuunnitelman luokan-
opettaja tai luokanohjaaja, rehtori vai apulaisrehtori. 
Ennen lukitsemista käsitellään asiakirjassa kuvattu op-
pilaan tuki niiden henkilöiden kanssa, joiden työtehtä-
viin tuen järjestäminen vaikuttaa. Valmis oppimis-
suunnitelma lukitaan, tulostetaan, allekirjoitetaan, ja 
alkuperäinen asiakirja arkistoidaan. 

 X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 7.4 
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7.4 (s 89) Erityisen tuen käy-
tännön järjestämi-
nen 

kuvataan yleisopetuksen yhteistyöluokan määräytymi-

nen sekä yhteistyön yleiset periaatteet.  

Tarkempi yksilökohtainen ku-
vaus HOJKSissa. 

X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 7.4.1 

 

7.4.3  
(s 94) 

Henkilökohtainen 

opetuksen järjes-

tämistä koskeva 

suunnitelma 

linjataan, lukitseeko HOJKSin luokanopettaja, erityis-
luokanopettaja, luokanohjaaja rehtori vai apulaisreh-
tori. Ennen lukitsemista käsitellään asiakirjassa ku-
vattu oppilaan tuki niiden henkilöiden kanssa, joiden 
työtehtäviin tuen järjestäminen vaikuttaa. Valmis 
HOJKS lukitaan, tulostetaan, allekirjoitetaan, ja alku-
peräinen asiakirja arkistoidaan. 

 X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 7.4.4 

 

7.4.5  
(s 98) 

Pidennetty oppi-

velvollisuus 

kuvataan tarvittaessa tarkemmin pidennetyn oppivel-
vollisuuden toteuttaminen, yhteistyö ja käytännöt esi-
merkiksi esiopetuksen ja koulun välillä. 

 X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 7.4.6 

 

7.5.1  
(s 102) 

Tukiopetus 
 

kuvataan tukiopetuksen, omakielisen opetuksen ja 
maahanmuuttajien tuetun opetuksen toimintamallit, 
työnjako ja yhteistyö.  

 X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 7.5.2 

 

7.5.2  
(s 103) 

Osa-aikainen eri-
tyisopetus 

kuvataan osa-aikaisen erityisopetuksen toimintamallit, 

työnjako ja yhteistyö.  

 X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 7.5.3 

 

10 (s 112) Mikäli koulu tar-
joaa kaksikielistä 
opetusta jossakin 
muodossa 

kenelle kaksikielinen opetus on tarkoitettu ja mitkä 
ovat oppilaaksi oton periaatteet  

 mikä on kielikylpykielen/kohdekielen sekä 
koulun opetuskielen tuntijako 

 mitkä oppiaineet tai oppiaineiden sisältöalu-
eet opetetaan koulun opetuskielellä ja mitkä 
kielikylpykielellä/kohdekielellä; mikäli tilanne 
on tarpeen tarkistaa kunkin lukuvuoden osalta 
erikseen, opetussuunnitelmassa määritellään, 
miten tarkistus tehdään ja miten asia kuva-
taan lukuvuosisuunnitelmassa  

 mitkä ovat kielikylpykielellä/kohdekielellä 
opetettavien oppiaineiden keskeiset kielelliset 
tavoitteet 

 mitkä ovat kielikylpykielen/kohdekielen ja ta-
voitteet ja sisällöt vuosiluokittain, mikäli ne 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 12. 
 

 
 
 
 
 
X 
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poikkeavat Turun opetussuunnitelmassa kuva-
tuista ko. oppiaineiden tavoitteista ja sisäl-
löistä (kuvataan vain poikkeamat). 

 
kuvataan lisäksi varhaisen täydellisen kielikylvyn 
osalta  

 mitkä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen si-
sältöalueet opetetaan koulun opetuskielellä ja 
mitkä kielikylpykielellä. 

12.1  
(s 113) 
Ks. myös 
1.4  
 

Taide- ja taitoai-
neiden valinnaiset 
tunnit 
 
Turun perusope-
tuksen tuntijaossa 
on määritelty, 
mitä opetuksen 
järjestäjä on päät-
tänyt valinnaisten 
taide- ja taitoai-
neiden tuntien 
käytöstä.  
Tämä on kuvattu 
luvussa 1.4. 

kuvataan, miten oppilaille tarjottavat valinnaisten 
taide- ja taitoaineiden tunnit käytetään  

 ja mitkä ovat näiden aineiden vuosiluokkaiset 
tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tu-
keen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset eri-
tyispiirteet. 

Koulu voi tässä vaiheessa siirtää 
8-9 luokkien taide- ja taitoainei-
den valinnaisten tuntien suun-
nittelun ja kuvaukset syksyyn 
2016. Esittely/hyväksyminen on 
keväällä 2017. 

X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 12.2 

 

12.2  
(s 114) 
Ks. myös 
1.4  
 

Valinnaiset aineet 
 

kuvataan oppilaille vuosittain tarjottavat koulukohtai-
set valinnaiset aineet.  
 

 määritellään valinnaisen aineen nimi ja laajuus 
sekä vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ai-
netta tarjotaan ja miten vuosiviikkotunnit jae-
taan vuosiluokittain.  
 

 kuvataan kunkin valinnaisen aineen tavoitteet 
ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympä-
ristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen 
liittyvät mahdolliset erityispiirteet. 

Koulu voi tässä vaiheessa siirtää 
8-9 luokkien valinnaisten ainei-
den suunnittelun ja kuvaukset 
syksyyn 2016. Esittely/ hyväksy-
minen on keväällä 2017.  

X 
Turku-ruudun alle ennen lu-
kua 12.3 
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12.2  
(s 114) 
Ks. myös 
1.4  
 

Valinnaiset aineet 
 

kuvataan oppilaille tarjottavat mahdollisesti vuosittain 

vaihtuvat koulukohtaiset valinnaiset aineet. 

 määritellään valinnaisen aineen nimi ja laajuus 

sekä vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ai-

netta tarjotaan ja miten vuosiviikkotunnit jae-

taan vuosiluokittain.  

 kuvataan kunkin valinnaisen aineen tavoitteet 
ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympä-
ristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen 
liittyvät mahdolliset erityispiirteet. 

  X 

 


