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LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA   

1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma 
 

Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä 
luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Ohjausjärjestelmän normiosan 
muodostavat perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet sekä 
paikallinen opetussuunnitelma ja siihen perustuvat lukuvuosisuunnitelmat. Järjestelmän eri osat uudis-
tuvat, jotta opetuksen järjestämisessä pystytään ottamaan huomioon muutokset koulua ympäröivässä 
maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.  

Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä tavoitteet ja tuntijaon mää-
rittävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta1. Perusteasiakirja on Opetushallituksen antama valtakunnal-
linen määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan2. Opetussuunnitelman pe-
rusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen 
perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista.  

Perusopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osa-alueiden tavoitteet ja sisällöt liitty-
vät yhteen ja muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan. Tämän vuoksi opetussuunnitelman 
perusteet sisältävät tavoitteita ja sisältöjä koskevien määräysten lisäksi niiden ymmärtämistä avaavaa 
tekstiä.  Perusteasiakirja sisältää tarpeellisilta osin myös viittauksia lainsäädäntöön, johon perusteissa 
määrättävät asiat perustuvat.  
 
Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sillä on keskeinen merkitys sekä valta-
kunnallisten tavoitteiden että paikallisesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä 
ja toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulu-
työlle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulu-
jen työtä. Opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.  

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet  
 

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä3. Ope-
tussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatustyön, opetuksen, oppimisen arvioinnin ja tuen, 
ohjauksen ja oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä muun toiminnan järjestämisestä ja toteut-
tamisesta. Siinä täydennetään ja painotetaan opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä tavoitteita, 
toimintaa ohjaavia linjauksia, keskeisiä sisältöjä ja muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja pai-
kallisesta näkökulmasta. Opetuksen järjestäjä ottaa opetussuunnitelmaa laatiessaan huomioon oppilai-
den tarpeet, paikalliset erityispiirteet sekä itsearvioinnin ja kehittämistyön tulokset.  

 

                                                           
1  Perusopetuslaki (628/1998), perusopetusasetus (852/1998), valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun 
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) ja valtioneuvoston asetus perus-
opetusasetuksen muuttamisesta (423/2012)  
2  Perusopetuslaki 14 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus (422/2012) 13 §  
3  Perusopetuslaki 15 § 1 mom.  
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Opetussuunnitelman tehtävänä on edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä ja vahvistaa koulu-
tuksellista jatkumoa. Se luo perustan esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta seuraavaan 
koulutusvaiheeseen siirtymiselle. Laadinnassa otetaan huomioon muut paikalliset suunnitelmat kuten  
• mahdollinen varhaiskasvatuksen suunnitelma  
• esiopetuksen opetussuunnitelma 
• mahdollinen perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma  
• mahdollinen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma 
• lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma4 
• yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma5 
• mahdollinen kestävän kehityksen tai kulttuurikasvatuksen suunnitelma sekä muut opetuksen järjes-

täjän tekemät, erityisesti koulutusta, lapsia, nuoria ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset. 
 
Opetuksen järjestäjä hyväksyy opetussuunnitelman erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkie-
listä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta varten6. Paikallinen opetussuunnitelma voi-
daan laatia kaikille saman opetuksen järjestäjän kouluille yhteisenä tai siten, että suunnitelma sisältää 
opetuksen järjestäjän yhteisiä sekä useamman koulun yhteisiä ja/tai koulukohtaisia osioita. Päätökset 
laatimistavasta tekee opetuksen järjestäjä.  Opetuksen järjestäjät voivat sopia myös järjestäjärajat ylittä-
västä yhteistyöstä ja yhteisistä seudullisista opetussuunnitelmalinjauksista. 
 
Opetussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon, että opetus voi olla pääosin ainejakoista tai se voi-
daan toteuttaa eheytettynä. Eheytettyä opetusta käytettäessä myös opetussuunnitelma voidaan laatia 
vuosiluokkakokonaisuuksien osalta eheytettynä. 
 
Kaikki oppilaiden yksilölliset suunnitelmat rakennetaan yhteisen opetussuunnitelman varaan7. Lukuvuo-
sisuunnitelmalla täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan kussakin koulussa lukuvuoden 
aikana. Perusopetusasetus velvoittaa tiedottamaan oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä lukuvuosi-
suunnitelmassa päätetyistä asioista.8  
 
Yhteistyö opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman laadinnassa edistää sitoutumista yhteisiin ta-
voitteisiin ja lisää opetuksen ja kasvatustyön yhtenäisyyttä. Opetuksen järjestäjä huolehtii opetustoimen 
henkilöstön mahdollisuuksista osallistua yhteistyöhön ja edistää sekä oppiaineiden yhteistyötä että eri 
toimijaryhmien välistä monialaista yhteistyötä. Osallistumismahdollisuuksista huolehditaan riippumatta 
siitä, mikä suunnitelmien laatimistapa on. Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua 
opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien valmisteluun9. On tärkeää, että myös huoltajat voi-
vat osallistua opetussuunnitelmatyöhön, lukuvuosisuunnitelman valmisteluun sekä koulun toiminnan 
suunnitteluun, erityisesti kasvatustavoitteiden, toimintakulttuurin sekä kodin ja koulun yhteistyön 

                                                           
4 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 § ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 12 § 
5 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 4 § 
6 Perusopetuslaki 15 § 1 mom.  
7 Perusopetuslaki 16 a §, 17 § ja 17 a § (642/2010) 
8 Perusopetusasetus 9 §  
9 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013) 
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osalta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden ja huoltajien kannalta mielekkäisiin ja monipuolisiin 
sekä oppilaiden kehitysvaiheen huomioon ottaviin osallistumistapoihin. 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen ympäröivän yhteisön 
elämään. Perusopetuslaki velvoittaa laatimaan opetussuunnitelman oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun 
yhteistyötä koskevilta osin yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viran-
omaisten kanssa10. Yhteistyötä tarvitaan myös muiden hallintokuntien kanssa, jotta kaikkien oppilaiden 
koulunkäynnistä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista voidaan huolehtia. Muidenkin organisaatioiden ja eri 
asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö parantaa suunnitelmien ja koulutyön laatua.  

Oppilaalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada kaikkina koulupäivinä opetussuunnitelman mu-
kaista perusopetusta11. Opetuksen järjestäjä huolehtii tämän oikeuden toteutumisesta, ja jokainen oppi-
laiden kanssa työskentelevä toteuttaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja nou-
dattaa muita työtä ohjaavia normeja.  

1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen 
 
Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua 
toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen 
edellytysten parantaminen.12 Paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumisen 
seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää. 

Opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja kehittä-
mishankkeiden tuloksia sekä perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä13. Yhteistyö oppilaiden, 
huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.  

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen 
opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa 
ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyö-
dyntäen.  

1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut 
 
Paikallinen opetussuunnitelma, sitä tarkentavat lukuvuosisuunnitelmat sekä muut suunnitelmat laadi-
taan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla edellä kuvattuja tavoitteita ja periaatteita noudattaen. 
Opetuksen järjestäjä voi päättää opetussuunnitelmaan sisältyvien ratkaisujen delegoinnista kouluille ja 
koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinnasta.   
 
Tässä alaluvussa määrätään ne paikallisesti päätettävät opetussuunnitelmaratkaisut sekä opetussuunni-
telmassa kuvattavat asiat, joita ei käsitellä muissa luvuissa. Opetussuunnitelman perusteiden kussakin 

                                                           
10  Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003) 
11  Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010) 
12  Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (1296/2013) 
13  Perusopetuksen laatukriteerit, opetus- ja kulttuuriministeriö 2012 
13b  Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 6 § 
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pääluvussa määrätään tarkemmin, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee kyseisessä luvussa kä-
sitellyn kokonaisuuden osalta päättää ja kuvata.  

 

 
 
Opetussuunnitelman laatimiseen liittyviä ratkaisuja ja toimintatapoja 
 
Turussa perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu siten, että valtakunnallisissa perusteissa määri-
tellyt opetuksen järjestäjän päätettäväksi määrätyt asiat on kuvattu kouluille yhteisessä kunnan opetus-
suunnitelmassa. Koska opetussuunnitelman rakenne on hierarkkinen, on pyritty välttämään valtakunnal-
lisen opetussuunnitelmatekstin toistamista. Kouluissa kuntakohtaista opetussuunnitelmaa on täyden-
netty samalla periaatteella. Koulut ovat kuvanneet omissa opetussuunnitelmissaan valtakunnallisissa pe-
rusteissa mainittujen, koulukohtaisesti määriteltävien asioiden lisäksi koulujen erityispiirteet ja valinnais-
aineet. Vuosittain muuttuvat asiat on kuvattu koulujen vuosisuunnitelmissa. 
 
Opetussuunnitelma on laadittu sekä suomen- että ruotsinkielisenä ja se on rakenteeltaan yhtäläinen val-
takunnallisten perusteiden kanssa. Suunnitelma julkaistaan sähköisessä muodossa. 
 
Opetussuunnitelmaprosessia on Turussa johtanut ohjausryhmä, jossa perusopetuksen suomen- ja ruot-
sinkielisten ydintoimijoiden lisäksi on ollut edustus sivistystoimialan suunnittelu- ja kehittämispalveluista, 
kuraattoripalveluista, esiopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta. 
 
Puolitoista vuotta kestäneeseen valmennukseen, jonka tavoitteena on ollut kehittää opetussuunnitel-
man perusteiden mukaisia toimintamalleja kouluissa, on osallistunut kaikista perusopetuksen kouluista 
rehtorin lisäksi 1-3 opettajaa. Valmennuksessa on ollut mukana myös esiopetuksen henkilöstöä. 
 
Opetussuunnitelmaprosessin aikana koulujen henkilöstö on harjoitellut uuden oppimiskäsityksen ja toi-
mintakulttuurin toteutustapoja osallistaen sekä oppilaita että huoltajia prosessin suunnitteluun ja toteut-
tamiseen. 
 
Opetussuunnitelman laatimisessa on huomioitu kommentit ja lausunnot, joita on saatu oppilaiden, huol-
tajien ja koulun henkilöstön lisäksi mm. vanhempainyhdistyksiltä, Lasten Parlamentilta ja Nuorisovaltuus-
tolta. Hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimialalan, Turun yliopiston normaalikoulun, eri kulttuurintuottajien 
sekä kolmannen sektorin kanssa on tehty yhteistyötä. Siirtymävaiheet esiopetuksesta kouluun ja perus-
opetuksesta toiselle asteelle on laadittu yhteistyössä ko. tahojen kanssa. Yhteistyö kuvataan tarkemmin 
luvussa 5.2 
 
Opetussuunnitelman laadintaan ja kehittämiseen liittyvät asiat 
 
Oppilashuoltoa koskeva opetussuunnitelman luku on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveyden-
huollon viranomaisten kanssa. 
 
Opetussuunnitelman toteutumista arvioidaan pääasiassa perusopetuksen laadunarviointikyselyn avulla.  
Kyselystä saadaan tulokset sekä koko perusopetuksen että yksittäisten koulujen osalta. Opetussuunnitel-
man toteutumista arvioidaan joka toinen vuosi.  Tulosten perusteella suunnitellaan kehittämiskohteet ja 
toteutetaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Koulun lukuvuosisuunnitelman toteutumista arvioidaan 
lukuvuoden päätteeksi. 
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Opetussuunnitelmaa täydentävät ja toteuttavat paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat: 
Turku 2029 -kaupunkistrategia 
Kaupunkistrategiaa täydentävät ohjelmat 

 Hyvinvointi ja aktiivisuus 
 Kilpailukyky ja kestävä kasvu 

 
Turun lasten- ja nuorten hyvinvointiohjelma 
Turun sivistystoimialan kuntakohtainen kehittämissuunnitelma 
Turun kestävän kehityksen ohjelma Turku Agenda 21 
Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014 - 2017 
Turun kaupungin turvallisuussuunnitelma 
Turun sivistystoimialan turvallisuussuunnitelma 
Turun sivistystoimialan TVT-strategia 
Turun aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 
Turun esiopetuksen opetussuunnitelma 
Turun perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 
Turun sivistystoimialan strateginen sopimus 
Turun perusopetuksen operatiivinen sopimus 
Turun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 - 2017 
 
 
Vuonna 2015 voimaan astunut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa koulut edistämään yhdenvertaisuutta 
suunnitelmallisesti. Kaikilla kouluilla on vuoden 2017 alusta lähtien oltava suunnitelma, joka sisältää ar-
vion yhdenvertaisuuden toteutumisesta koulun toiminnassa sekä tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toi-
menpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelma laaditaan yhdessä oppilaiden, huoltajien ja 
koulun henkilöstön kanssa. (Yhdenvertaisuuslaki 2014, 6 §)  
Yhdenvertaisuus tarkoittaa samanarvoisuutta eri ihmisryhmien välillä. Yhdenvertaisuuslain 8 § kieltää 
syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toimin-
nan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella. Syrjintää on välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi häirintä, kohtuullisten mu-
kautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. Syrjintää ei kuitenkaan ole positiivinen erityiskohtelu, 
jonka tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen. (Yhdenvertaisuuslaki, 8-9 §.) 
Uudistuneessa tasa-arvolaissa (2015) edellytetään kouluilta lisäksi tasa-arvosuunnitelmien laatimista. 
Suomen lainsäädännössä tasa-arvo viittaa naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon sekä sukupuolen mo-
ninaisuudesta johtuvan syrjinnän poistamiseen.  
 
Turun perusopetuksessa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat yhdistetään siten, että yhdistetyssä 
suunnitelmassa otetaan huomioon molempien lakien vaatimukset. Koska yhdenvertaisuus terminä sisäl-
tää myös tasa-arvon, käytetään suunnitelmasta nimeä yhdenvertaisuussuunnitelma.  
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Koulukohtaisen yhdenvertaisuussuunnitelman prosessikuvaus 
 
 
 

1. Nykytilanteen kartoitus  
Koulussa sovitaan toimintaa organisoivasta työryhmästä. Se voi olla esimerkiksi koulun kehittä-
misryhmä, yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR) tai tätä toimintaa varten erikseen perustettu 
työryhmä. 
Yhdenvertaisuussuuteen liittyviä teemoja, tavoitteita ja sisältöjä käsitellään eri oppiaineiden tun-
neilla sekä luokkatunneilla koulussa sovittavalla tavalla. Aiheeseen liittyvä ja toimeenpanovai-
heessa toteutettava monialainen oppimiskokonaisuus voidaan suunnitella esimerkiksi siten, että 
se toteutetaan valinnaisena aineena. 
Koulun yhdenvertaisuustilannetta kartoitetaan oppilaille suunnatun kyselyn avulla sekä muilla 
tiedonkeruutavoilla. Samaa kyselyä toistamalla helpottuu yhdenvertaisuustilanteen edistymisen 
seuraaminen koulussa. 
 

2. Toimenpiteiden valinta  
Kyselystä ja muista lähteistä saatujen tietojen perusteella valitaan tavoitteet yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi. Yhdessä oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa suunnitellaan sopivat toi-
menpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteitä priorisoidaan keskittyen vain muutaman 
tavoitteen toteuttamiseen kerralla. Tavoitteet määritellään mahdollisimman konkreettisiksi. So-
vitaan vastuutahot, arviointi ja seuranta.  
 

3. Suunnitelman kirjaaminen lukuvuosisuunnitelmaan sekä muu dokumentointi 

1.Nykytilanteen 
kartoitus

2.Toimenpiteiden 
valinta

3.Suunnitelman 
kirjaaminen

4.Hyväksyminen 
ja tiedottaminen

5.Toimeenpano

6.Arviointi ja 
seuranta 
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Suunnitelmaan kirjataan koulun aiemmat toimet yhdenvertaisuuden hyväksi, yhdenvertaisuus-
selvityksen tulokset tiivistetysti sekä tavoitteet ja valitut toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistä-
miseksi. 
Kirjataan vastuutahot sekä arviointitapa ja – ajankohta. 
Lukuvuosisuunnitelmaan kirjattavan yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi laaditaan tiivistelmä 
keskeisistä periaatteista ja toimintaohjeista koulun arkikäyttöön. Tiivistelmän muoto valitaan si-
ten, että se motivoi aitoon yhdenvertaisuuspyrkimykseen. 
 

4. Hyväksyminen ja tiedottaminen 
Yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytään koulun lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. Yhdenver-
taisuussuunnitelmasta tiedotetaan koko kouluyhteisöä ja huoltajia.  
 

5. Toimeenpano 
Suunnitelman toimeenpanossa korostuu laaja yhteistyö sekä yhteinen sitoutuminen valittuihin 
toimenpiteisiin. 
 

6. Arviointi ja seuranta  
Toimenpiteitä voidaan seurata esimerkiksi keskustelemalla tavoitteiden saavuttamisesta oppilai-
den, huoltajien ja henkilökunnan kanssa. Keskeistä on arvioida toimintakulttuurin muutosta ase-
tettujen kehittämistavoitteiden osalta. Yhdenvertaisuuskysely toistetaan kahden vuoden välein.  

 
 

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  
 
 
 
Opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkaisut 
 
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki -luvussa on kuvattu perusopetuksen yhtenäisyyttä edistävä siirtymä-
vaiheisiin liittyvä yhteistyö. Siirtymävaiheilla tarkoitetaan oppilaan siirtymistä esiopetuksesta perusope-
tukseen, siirtymistä vuosiluokkakokonaisuudesta (1-2 lk, 3-6 lk ja 7-9 lk) seuraavaan sekä peruskoulusta 
toiselle asteelle. 
 
Opetus järjestetään pääosin vuosiluokittain etenevänä.  Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu kuvataan lu-
vussa 5.4. 
 
Turussa perusopetus järjestetään paikallisesti päätetyn tuntijaon mukaan ainejakoisena siten, että mo-
nialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan eri oppiaineiden yhteistyönä. Opetuksen eheyttämistä käy-
tännössä kuvataan luvussa 4.4. 
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1.8.2016 käyttöön otettavan opetussuunnitelman tuntijako (hyväksytty 6.4.2016) 

Aine 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. yht 

äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 4 4 3 3 4 42 

A1-kieli10 1 1 2 2 3 2 2 2 3 18 

B1-kieli   2 2 1 1 6 

matematiikka 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32 

ympäristöoppi 2+1 2+1 2+1 3 3 2  14+3 

biologia, maantieto1   2 2 3 7 

fysiikka, kemia 2   2 3 2 7 

terveystieto   0,5+0,5 1,5-0,5 1 3 

Ympäristö- ja luonnontieteet yhteensä 31 

uskonto, ET 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 

historia ja yhteisk. 3   1 2 2 2 2 3 12 

musiikki 1 1 1+1* 1 1 1 1 1  8+1 

kuvataide 1 1 1+1* 1 1 2 2   9+1 

käsityö 2 2 2 2 2 2 3   15 

liikunta 2 2 3 3 2 2 2 3 2 21 

kotitalous   3 2 * 2 * 3+4 

tai- ja tai val. tunnit 4  2 *     2 * 2 * 6-6 

Taide- ja taitoaineet yhteensä 62 

oppilaanohjaus 5   0,5+0,5 0,5+0,5 1 2+1 

valinnaiset aineet 6   1 1 1  3 3 9 

valinnainen B2-kieli 7       2 2 0 

minimituntimäärät 20 20 22 24 25 25 29 29 30 224 

koulun lisätunnit 8 3 1 228 

tunteja yhteensä * 
(koulu täyttää) 21 21 23 24 25 25 30 29 30 228 

vapaaehto. A2-kieli 9    2 2 2 2 2 2 12 
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* Koulu lisää kunnan tuntijakotaulukkoon oppiaineen ja vuosiluokan kohdalle koulun päättämän lisä-
tunnin (esim. + 1).  

 

1Biologiaa (ja vastaavasti maantietoa) opetetaan 7.-9. vuosiluokilla 1 vvh; 1 vvh; 1,5 vvh. 
 
2Fysiikkaa (ja vastaavasti kemiaa) opetetaan 7.-9. vuosiluokilla 1 vvh; 1,5 vvh; 1 vvh. 
 
3Yhteiskuntaoppia opetetaan 4. ja 6. vuosiluokalla 1 vvh ja 9. vuosiluokalla 3 vvh. Vastaavasti historiaa 
opetetaan 5., 7. ja 8. vuosiluokilla 2 vvh ja 6. vuosiluokalla 1 vvh. 
 
4Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien käyttötavasta päättää koulu opetussuunnitelman perustei-
den luvussa 12.1 kuvatulla tavalla. Näiden oppiaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt kuva-
taan koulun opetussuunnitelmassa. 
 
5Ohjaus kuuluu kaikille oppilaille luokka-asteesta riippumatta. Oppilaanohjausta opetetaan erillisenä op-
piaineena jokaisella vuosiluokalla 7-9. 
 
6Valinnaisaineista: 
•Koulu päättää, mitä valinnaisaineita se tarjoaa. Valintamahdollisuuksia tulee olla vähintään kaksi. 
•Opetusryhmät on mahdollista muodostaa yli vuosiluokkarajojen. 
•Muun opetuksen yhteydessä suositellaan yhteisöllisten opetusmenetelmien mahdollistamiseksi vähin-
tään 12 oppilaan ryhmiä. 
•Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt kuvataan koulun opetussuunnitelmassa 
tai lukuvuosisuunnitelmassa. 
 
7B2-kieltä opiskellaan valinnaisena aineena. Mikäli oppilas valitsee sekä A2- että B2-kielen, tuntijako tu-
lee ylittää siltä osin, kuin luokka-asteen valinnaistunnit eivät riitä molempiin kieliin. 
 
8Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan lisätuntien vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt. 
 
 

 

 
 
Vuosiluokkien 1-6 lisätunnit sisällytetään ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan ympäristöoppiin. 
Opetuksessa noudatetaan ympäristöopin kuntakohtaisia vuosiluokkaistettuja tavoitteita ja sisältöjä ja 
ne arvioidaan osana tätä opetusta. Keskeisenä sisältönä laaja-alaisen osaamisen tavoite Itsestä huoleh-
timinen ja arjen taidot (L3) (esim. turvataitokasvatus). 
 
Vuosiluokkien 7-9 lisätunti käytetään oppilaanohjaukseen siten, että oppilaanohjausta annetaan jokai-
sella vuosiluokalla (7-9) yksi vuosiviikkotunti. Opetuksessa syvennetään oppilaanohjauksen kuntakoh-
taisia, vuosiluokkaistettuja tavoitteita ja sisältöjä.  
 
Tuntimuutos: 8. luokalta on siirretty 0,5 vuosiviikkotuntia terveystietoa 7 luokalle. Terveystietoa 
opettetaan jokaisella vuosiluokalla (7-9) yksi vuosiviikkotunti. 
 



14 
 

 
 
 
9 Vapaaehtoisten A2-kielten tunnit ovat muun tuntijaon ylittäviä tunteja vuosiluokilla 4-7. Vuosiluokilla 8-
9 A2-kielet voidaan opettaa joko valinnaisaineen asemesta tai poikkeuksellisesti yhteisen tuntijaon ylittä-
vinä. B2-latina rinnastetaan tässä suhteessa A2-kieliin. Poikkeuksen muihin A2-kieliin muodostaa A2-
ruotsi, jota opetetaan vuosiluokilla 4-5 vähimmäistuntijaon ylittävänä, vuosiluokilla 6-9 ensisijaisesti B1-
ruotsin asemesta ja vasta toissijaisesti valinnaisaineena tai poikkeuksellisesti tuntijaon ylittävänä opetuk-
sena (vuosiluokilla 8-9). 
10A1-kielen varhennus 1.-vuosiluokilla 1 vvt alkaen 1.8.2019, 2.-vuosiluokilla 1 vvt 1.8.2020 alkaen. 
 
Tässä tuntijaossa yksi taide- ja taitoaineiden valinnaistunti on sijoitettu kaikille yhteisesti opetettavaksi 
tunniksi 4., 5., 6. ja 7. luokan käsityöhön sekä 3. luokan liikuntaan. Tämän jälkeen 7. luokalla ei ole yhtään 
vapaasti valittavaa valinnaisainetta. Sen sijaan vuosiluokilla 7-9 liikuntaa ja yhtä musiikkituntia lukuun 
ottamatta kaikki taide- ja taitoaineiden yhteiset tunnit keskitetään 7. luokalle. Tämä kompensoituu 8. ja 
9. luokalla sillä, että valinnaisuutta on runsaasti, mikä merkitsee, että opintoja voidaan kohdentaa yksilöl-
lisesti oman harrastuneisuuden ja tulevan ammattiuran kannalta mielekkäällä tavalla. 
 
Yhtenäinen tuntijako helpottaa oppilaan siirtymistä kunnan sisällä toiseen kouluun kesken perusopetuk-
sen. 
 
 
Kieliohjelma 

 
1. A1-kieli 
 
A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti, paitsi osalla kieliluokista, joissa kielten opetus on järjestetty 
koulun opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti siirtyy ylä-
koulusta viidennelle luokalle, jolloin viidennellä luokalla on A1-kieltä kolme tuntia viikossa. 
 
Turku noudattaa tuntijakoa 224 + 4. Alakoulussa 3 vuosiviikkotuntia voidaan sijoittaa koulun päättämällä 
tavalla, yläkouluissa 1. Turussa A1-kieli alkaa ensimmäisen luokan alussa. Tuntijako A1-kielessä on 1.-
luokkalaisilla 1 vvh (1.8.2019 alkaen) ja 2.-luokkalaisilla 1 vvh (1.8.2020 alkaen). On opetussuunnitleman 
mukaista, että koulut hyödyntävät alkuopetusikäisten lasten herkkyyttä kielenoppijoina. Tämä voi tapah-
tua varhennetun kielenopetuksen lisäksi myös kehittämällä oppimisympäristön kielitietoisuutta. 
 
2. B1-kieli 
 
B1-kielenä oppilailla alkaa kuudennella vuosiluokalla ruotsi, ellei oppilas opiskele ruotsia A2-kielenä. B1-
ruotsin opetus järjestetään siten, että opetusta on kaikilla vuosiluokilla 6 – 9. Ruotsia on suositeltavaa 
tarjota yläkoulun valinnaisaineena syventämään ja laajentamaan tavoitteita. 
 
3. Vapaaehtoinen A2-kieli ja valinnainen B2-kieli 
 
Kielipolut on laadittu yhteistyöalueittain.  Niiden suunnittelussa on otettu huomioon monipuolinen kieli-
tarjonta sekä opetuksen jatkumon turvaaminen oppilasalueittain perusopetuksen loppuun saakka. Kai-
kissa kouluissa tarjotaan mahdollisuus ainakin yhden A2-kielen valitsemiseen ja yhteistyöalueella valitta-
vana olevia A2-kieliä on ainakin kaksi.  
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A2-kielinä voidaan tarjota espanjaa, ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää. Englantia A2-kielenä voidaan tar-
jota oppilaille, joilla on jokin muu A1-kieli kuin englanti. B2-kielinä voidaan tarjota espanjaa, ranskaa, sak-
saa ja venäjää, italiaa, kiinaa, latinaa ja viroa. Jos yhtenäiskoulu tai oppilasalueen ala- ja yläkoulu yhdessä 
haluavat aloittaa jonkin muun kielen opetuksen vapaaehtoisena A2-kielenä, voi koulu tai ryhmä kouluja 
hakea muutosta opetussuunnitelmaansa Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseltä varhaiskasva-
tus- ja perusopetusjaostolta. Jos koulu tarjoaa valittavaksi kieltä, jonka koetta ei voi suorittaa osana yli-
oppilastutkintoa, pitää oppilaita ja heidän perheitään tiedottaa asiasta valintaprosessin yhteydessä. 
 
A2-kielen opetus alkaa neljännellä vuosiluokalla ja B2-kielen opetus kahdeksannella vuosiluokalla. B2-
latinan opiskelu alkaa kuitenkin jo seitsemännellä vuosiluokalla. 
 
A2-kielen ryhmäkoon tulee olla neljännen luokan alussa vähintään 14 oppilasta. Opetus voidaan oppilas-
alueen yhteisellä päätöksellä käynnistää pienemmälläkin koulukohtaisella oppilasmäärällä, jos oppilas-
alueen A2-kielen opiskelijoiden yhteismäärä riittää turvaamaan ko. kielen opiskelun jatkumon perusope-
tuksen loppuun saakka. Tämän varmistamiseksi saman yläkoulun oppilasalueeseen kuuluvat alakoulut 
tarkistavat keskenään aloittavien oppilaiden yhteismäärän vuosittain.  
 
Alkavan B2-kielen ryhmän vähimmäiskoko on koulukohtaisesti harkinnanvarainen ja voi vaihdella luku-
vuosittain. 
 
Oppilaalla, joka aloittaa A2- tai B2-kielen opiskelun, on oikeus saada opetusta mainitun vaatimustason 
mukaisesti perusopetuksen loppuun saakka. Oppilaan tulee sitoutua kielen opiskeluun. Kielen opiskelun 
lopettaminen tai kielen vaihtaminen on mahdollista vain erittäin painavista syistä. 
Koulujen tulee tukea oppilaiden kielitietoisuutta ja kulttuurista osaamista. Tämä on mahdollista myös 
esim. laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä valinnaisaine- ja kerhotarjonnassa. 
 
 
Tuntijako kieltenopetuksessa: 
 

 1.lk 2.lk* 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk 
A1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 
A2 - - - 2 2 2 2 2 2 
B1 - - - - - 2 2 1 1 
B2 - - - - - - - 2 2 

 
*Opetus alkaa 1.8.2020 alkaen 
A2-kielen opetusta on kaksi vuosiviikkotuntia kaikilla vuosiluokilla 4 – 9. A2-kieltä opiskellaan vuosi-
luokilla 4 -7 vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena. Vuosiluokilla 8-9 A2-kieli on valinnaisaineena 
annettavaa opetusta tai poikkeuksellisesti se voi olla vähimmäistuntijaon ylittävää.  Poikkeuksen muihin 
A2-kieliin muodostaa A2-ruotsi, jota opetetaan vuosiluokilla 4-5 vähimmäistuntijaon ylittävänä, vuosi-
luokilla 6-9 ensisijaisesti B1-ruotsin asemesta (vuosiluokilla 6-9) ja vasta toissijaisesti valinnaisaineena tai 
poikkeuksellisesti tuntijaon ylittävänä opetuksena (vuosiluokilla 8-9). 
 
B2-kieltä opiskellaan valinnaisaineena vuosiluokilla 8 ja 9 kaksi vuosiviikkotuntia kummallakin. Jos oppilas 
opiskelee sekä A2- että B2-kieltä, on osan ko. kielten opiskelusta oltava vähimmäistuntimäärän ylittävää 
myös vuosiluokilla 8 – 9.  
 
Latina muodostaa poikkeuksen B2-kielistä, koska opiskelu alkaa jo 7. luokalla ja vuosiviikkotunteja on 
vuosiluokilla 7-9 kullakin 2.  Tunnit voivat olla osittain valinnaisaineina opetettavia, osittain vähimmäis-
tuntijaon ylittäviä. 
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Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan koulussa tarjottavat B2-kielen tavoitteet, sisällöt ja arviointi, ellei 
kuvausta ole sisällytetty Turun kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan. Kuvaus laaditaan joko koulukoh-
taisesti tai koulujen yhteistyönä. 
 
 
4. A2-kielipolut 
 
 
ETELÄINEN YHTEISTYÖALUE 
 
 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

  Luostarivuoren ak   englanti, ruotsi 
 Luostarivuoren 
koulu 

 englanti, ruotsi 

 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Ilpoisten koulu  espanja, ruotsi, saksa 

 Puropellon koulu  espanja, ranska, ruotsi, saksa 
 Luolavuoren koulu  espanja, ruotsi 

Vähä-Heikkilän 
koulu 

englanti*, espanja, 
ranska 

vuosiluokat 1. – 6. kielet vuosiluokat 7. – 9. kielet 

Haarlan koulu ruotsi, saksa 

Syvälahden koulu espanja, ranska, ruotsi, saksa  Syvälahden koulu  espanja, ranska, ruotsi 

Wäinö Aaltosen ak  ruotsi, saksa 

 
ITÄINEN YHTEISTYÖALUE 
 
 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Lausteen koulu  ranska, ruotsi, saksa 
 Vasaramäen koulu  ranska, ruotsi, saksa 

 Vasaramäen ak  ranska, saksa 

 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Hannunniitun koulu  espanja, ruotsi, saksa  Nummenpakan 
koulu 

 espanja, ruotsi, saksa 
 Nummenpakan ak  espanja, ruotsi, saksa 
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 Pääskyvuoren koulu  espanja, ruotsi, saksa 

 Varissuon koulu 

espanja, ruotsi, saksa, 
(ranska ja venäjä vain 
Normaalikoulun kanssa 
yhdessä) 

 vuosiluokat 1. – 6  kielet  vuosiluokat 7. – 9  kielet 

 Katariina ak  espanja, ruotsi, saksa  Katariinan koulu  espanja, ruotsi, saksa 

 
POHJOINEN YHTEISTYÖALUE 
 
 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Kärsämäen koulu  espanja, ranska, ruotsi 
Turun Lyseon koulu espanja, ranska, ruotsi 

 Turun Lyseon ak  espanja, ranska, ruotsi 

 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Hepokullan koulu  espanja, saksa 

 Rieskalähteen koulu  espanja, ruotsi, saksa 
 Kähärin koulu  ruotsi, saksa 

 Raunistulan ak  ruotsi, saksa 

 Teräsrautelan koulu  ruotsi, saksa 

 vuosiluokat 1.- 6.  kielet  vuosiluokat 7.- 9.  kielet 

 Aunelan koulu  ranska, venäjä 

 Topeliuksen koulu 
englanti*, espanja, 
ranska, ruotsi, saksa, 
venäjä 

 Pansion koulu  saksa, venäjä 

 Topeliuksen ak  espanja, ranska, ruotsi 

 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Jäkärlän koulu  espanja 

 Yli-Maarian koulu  espanja, ruotsi, saksa Paattisten koulu  ruotsi, saksa 

 Yli-Maarian ak  espanja, ruotsi 

 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 



18 
 

 Puolalan ak  englanti, ranska, saksa  Puolalan koulu  englanti, ranska, saksa 

 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Mikaelin koulu  saksa  Mikaelin koulu  saksa 

 
*Eteläisellä yhteistyöalueella sijaitsevan Vähä-Heikkilän koulun A2- englantia opiskelevien oppilaiden 
kielipolku jatkuu pohjoisella yhteistyöalueella sijaitsevaan Topeliuksen yläkouluun. 
 
Koulut voivat tehdä yhteistyötä A2-kielen opetusryhmien muodostamisessa, mikäli etäisyydet antavat 
siihen mahdollisuuden. 

 
Tietyn yläkoulun oppilasalueen alakoulut voivat keskenään muodostaa A2-kielen etäopetusryhmän 
mikäli jatkuvuden takaamiseksi oppilaita on riittävästi. Ryhmä muuttuu lähiopetusryhmäksi yläkou-
luun siirryttäessä.  Yläkoulut voivat keskenään sopia etäopetuksesta tarpeen mukaan, mikäli jonkin 
A2-kielen ryhmät muutoin jäisivät kohtuuttoman pieniksi. 
 
Kielivalintojen vaikutukset muihin valittaviin aineisiin on kuvattu luvussa 12.3. 
 
Opetuksen järjestämiseen liittyvät muut ratkaisut 
 
Turussa on Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päättämiä erikoisluokkia sekä lisäksi koulujen 
omia painotuksia. Pääsääntöisesti painotusaineiden lisätunnit otetaan taide- ja taitoaineiden valinnai-
sista tunneista sekä valinnaisaineiden tunneista. 
 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan painotetun opetuksen tuntijako ja järjestäminen sekä opetuksen 
tavoitteet, sisällöt ja arviointi. 
 
Koulun opetussuunnitelman ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestäminen kaikilla 
vuosiluokkakokonaisuuksilla. Se sisältää oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn 
ja vastuunjaon sekä työskentelyn monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun ohjausta koskevan yhteis-
työn, työelämäyhteistyön sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. 
 

 

 

 
 
 
Luolavuoren koulun ohjaussuunnitelma 
 
Luolavuoren koulun ohjaussuunnitelma on opetussuunnitelman liitteenä (Liite 3). 
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LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 
 

Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta 
alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille14. Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet nouse-
vat perustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtioneuvoston asetuksista sekä opetussuunnitel-
man perusteista. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta 
lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Perusopetus rakentuu 
yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta. 

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 
 

Perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin perusopetuslaissa sää-
detään. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää op-
pilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksen tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.15  

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää op-
pimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä16. Opetusryhmät muodostetaan siten, että 
opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet17. Oppilaalla on oikeus saada 
maksutta opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali, työvälineet ja työaineet. Lisäksi 
oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto sekä laissa 
määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut18. Oppilashuollon järjestämistä ohjaa oppilas- ja opiskelija-
huoltolaki19. Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön20. Oppilaalle on an-
nettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty, täysipainoinen, maksuton ateria. Ruo-
kailutilanteen on oltava ohjattu.21 

Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta aset-
taa eri asemaan sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun hen-
kilöön liittyvän syyn perusteella22. Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia oppilaitoksia huolehtimaan siitä, että 
ihmisillä on sukupuoleen katsomatta samat mahdollisuudet koulutukseen.  Opetuksen ja opetusaineis-
tojen tulee tukea tasa-arvolain toteutumista.23  

Opetuksen järjestämisessä otetaan lisäksi huomioon opetushenkilöstön määrään ja kelpoisuuteen liit-
tyvät säännökset sekä muun muassa turvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät säännökset, henkilötieto-
jen käyttöä, julkisuutta ja yksityisyyden suojaa koskevat säännökset, tekijänoikeussäännökset sekä las-
ten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä ohjaavat määräykset.   

                                                           
14 Perusopetuslaki 4 § 1 mom.  
15 Perusopetuslaki 3 § 2 ja 3 mom.  
16 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010) 
17 Perusopetuslaki 30 § 2 mom.  
18 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003) 
19 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 
20 Perusopetuslaki 29 § 1 mom. 
21 Perusopetuslaki 31 § 2 mom. 
22 Suomen perustuslaki (731/1999) 6 § 2 mom. ja yhdenvertaisuuslaki 6 § 1 mom.  
23 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) 5 § 
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YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus muodostaa historiallisen ja eettisen perustulkinnan ih-
misoikeuksien merkittävyydestä24. Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, 
jotka edellyttävät jokaisen lapsen oppimisesta ja hyvinvoinnista huolehtimista. Näistä keskeisiä ovat Lap-
sen oikeuksien sopimus, Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen 
yleissopimus eli ns. TSS-sopimus, Euroopan ihmisoikeuksien sopimus sekä Vammaisten henkilöiden oi-
keuksien sopimus25.  Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi otetaan lisäksi huomioon YK:n julistus alku-
peräiskansojen oikeuksista26.  

YK:n lapsen oikeuksien sopimus antaa perusopetukselle oikeudellisen perustan. Sopimuksen mukaan 
lasten kanssa ja lasten hyväksi työskenteleviä velvoittavat sopimuksen yleisperiaatteet, jotka ovat yh-
denvertaisuus ja syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus suojeluun, huolenpitoon ja 
kehittymiseen sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi ja lapsen näkemysten kunni-
oittaminen.  Sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään sekä yksilölliseen, ruu-
miilliseen, henkiseen, hengelliseen, moraaliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen. 

2.2 Perusopetuksen arvoperusta       

     Opetussuunnitelman perusteet on laadittu tässä esitetyn arvoperustan mukaisesti. 

     Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen 

Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas on ainut-
laatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä 
ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, 
että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan 
välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhtei-
sönsä toimintaa ja hyvinvointia. 

Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan oppilas ra-
kentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maail-
massa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin.  
Oppimisesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumatta jäämistä ja on uhka ter-
veelle kasvulle ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton 
osa hyvän elämän rakentamista. 

Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys, globaalit tietover-
kot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa. Arvokeskustelu op-
pilaiden kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä poh-
timaan niitä myös kriittisesti. Oppilaita tuetaan rakentamaan omaa arvoperustaansa. Koulun ja kotien yh-

                                                           
24 YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus 1948 
25 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista SopS 59-60/1991, TSS-sopimus SopS 6/1976, Euroopan ihmisoikeussopimus 
SopS 85-86/1998 ja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2007 
26 YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista 2007 
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teinen arvopohdinta ja siihen perustuva yhteistyö luovat turvallisuutta ja edistävät oppilaiden kokonais-
valtaista hyvinvointia. Henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen kotien erilaisiin uskontoihin, kat-
somuksiin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta.  

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia 

Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen 
sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan to-
dellisuuden välillä ovat väistämättömiä. Sivistykseen kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja 
myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää. Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä 
ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella. 
Eettisyyden ja esteettisyyden näkökulmat ohjaavat pohtimaan, mikä elämässä on arvokasta. Sivistys ilme-
nee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia. 
Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen. Hän osaa käyt-
tää tietoa kriittisesti. Sivistykseen kuuluu myös pyrkimys itsesäätelyyn ja vastuunottoon omasta kehitty-
misestä ja hyvinvoinnista. 

Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Se ohjaa niiden puolustamiseen ja 
ihmisarvon loukkaamattomuuteen.  Perusopetus edistää hyvinvointia, demokratiaa ja aktiivista toimi-
juutta kansalaisyhteiskunnassa. Tasa-arvon tavoite ja laaja yhdenvertaisuusperiaate ohjaavat perusope-
tuksen kehittämistä. Opetus edistää osaltaan taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-ar-
voa. Opetus on oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua 
ja opetusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana. 

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena 

Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on muodostunut ja muotoutuu 
eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista 
ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä kiinnostusta muita kulttuureita 
kohtaan. Samalla opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuoro-
vaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.  

Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja tutustuvat monen-
laisiin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan näkemään toisten elämäntilan-
teista ja olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edel-
lytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. Perusopetus antaa perustan ihmisoikeuksia kun-
nioittavaan maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan myönteisten muutosten puolesta. 
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Perusopetuksen aikana oppilas oppii ymmärtämään Turun merkityksen vanhana kulttuurikaupunkina, 
jonka identiteetin kehittymisessä kaksikielisyydellä ja kulttuurisella moninaisuudella on aina ollut keskei-
nen merkitys. Lisääntyvä kulttuurinen moninaisuus on tulevaisuuden voimavara.  Edistämme erilaisuu-
den hyväksymistä, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta. 
 

Kestävän elämäntavan välttämättömyys 

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen 
on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen si-
vistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omak-
sumiseen. 

 

 

 
 
Oppilas oppii ottamaan vastuuta oman lähiympäristönsä viihtyisyydestä, luonnosta ja kulttuurisista ar-
voista sekä arvostamaan Turun saariston ainutlaatuisuutta ja ekologista herkkyyttä.  
 

Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja 
kulttuurinen. Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii 
ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla ra-
kentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle.  Ekososiaalinen 
sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kes-
tävästi.  

Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa pohjalta. 
Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. 
Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään tule-
vaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia rat-
kaisuja. Oppilaita ohjataan tuntemaan myös kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkai-
suja ja vaikuttamaan niihin. Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen.  
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2.3 Oppimiskäsitys      
  

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktii-
vinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä 
muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän raken-
tamista. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Uusien tie-
tojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. 
Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat 
kehittämään omaa osaamista. 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yh-
teisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tut-
kimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Siksi oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden 
tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa 
seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan 
ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös 
tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteiden laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opit-
tavaan asiaan, aikaan ja paikkaan. 

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Siksi 
oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oppimisensa edistämi-
seen. Oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhä itseohjautuvammin. 
Oppimisprosessin aikana hän oppii työskentely- ja ajattelutaitoja sekä ennakoimaan ja suunnittelemaan 
oppimisen eri vaiheita.  Jotta oppilas voisi oppia uusia käsitteitä ja syventää ymmärrystä opittavista asi-
oista, häntä ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet käsitteet aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja 
taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua.  

Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset 
itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Oppilaan minäkuva sekä pystyvyyden tunne 
ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana 
saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen myön-
teisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa sekä oppimista tukevaa että 
kiinnostuksen kohteita laajentavaa vuorovaikutusta. 

 
 

 
 
Arvokeskusteluja käydään säännöllisesti oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kesken. Keskuste-
luissa kiinnitetään erityistä huomiota perusteissa kuvatun oppimiskäsityksen käytännön toteutukseen ja 
oppilaan osuuteen omassa oppimisessaan. 
  
Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista arvioidaan perusopetuksen laadunarviointikyselyllä 
sekä muilla mahdollisilla arviointivälineillä, esim. NPDL-materiaalin (New Pedagogies for Deep Learning) 
avulla. (Tukimateriaali) 
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LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET  

3.1 Perusopetuksen tehtävä 
 

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. 
Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppi-
velvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa op-
pilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.  

Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen tehtä-
vän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Perusopetusta kehitetään inkluusioperi-
aatteen mukaisesti. Opetuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä pidetään huoli. Jokaisella perus-
opetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehi-
tyksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuu-
den osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, 
oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demo-
kraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kun-
nioittamiseen ja puolustamiseen.   
 
Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmu-
kaisuutta. Perusopetus kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa.  Inhimillinen pääoma koostuu osaa-
misesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Yh-
dessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä. Perusopetuksen tehtävänä on 
osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa. Perusopetus kan-
nustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä suku-
puolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakenta-
maan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. 

 
Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön 
arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. 
Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita mennei-
syyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana.  

 
Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja hyvinvointiin sekä 
koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, arvioimaan niitä 
kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista.  Perusopetuksen globaalikasvatus 
luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoittei-
den suuntaisesti. Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja 
opetuksen kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutos-
voimana kansallisesti ja kansainvälisesti.  
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Globaalikasvatuksen tavoitteita toteutetaan osana oppilaan arkityötä, oppiainesisällöissä, monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa, erilaisten tapahtumien ja vierailujen avulla sekä kansainvälisiin hankkeisiin 
osallistumalla. Koulut tekevät yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden, kuten yhdistysten ja järjestö-
jen kanssa.   
 

3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet 
 

Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään perusopetuslaissa sekä tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksessa27. Tavoitteet ohjaavat opetussuunnitelman perusteiden kaikkien osa-aluei-
den laadintaa. Ne ohjaavat myös paikallisen opetussuunnitelman laadintaa ja koulutyötä.  

Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen  

Valtioneuvoston asetuksen 2§:ssä korostetaan koulun kasvatus- ja opetustehtävää. Keskeisenä tavoit-
teena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Ope-
tuksen ja kasvatuksen tulee myös tukea kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi. 
Asetuksen mukaan opetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskon-
nollisten, kuten kristillisten, perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmär-
tämistä. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaa-
mattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, ku-
ten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuullisuus, 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen. 

 
 

Tarpeelliset tiedot ja taidot  
 

Asetuksen 3§:n mukaan opetuksen keskeisenä tavoitteena on luoda perusta oppilaan laajan yleissivistyk-
sen muodostumiselle sekä maailmankuvan avartumiselle. Tähän tarvitaan sekä eri tiedonalojen tietoja ja 
taitoja että tiedonaloja läpileikkaavaa ja yhdistävää osaamista. Taitojen merkitys korostuu. Asetuksessa 
todetaan, että opetettavan tiedon tulee perustua tieteelliseen tietoon. Siinä säädetään myös muulla kuin 
äidinkielellä annettavan opetuksen sekä erityiseen maailmankatsomukseen ja kasvatusopilliseen järjes-
telmään perustuvan opetuksen järjestämisestä ja tavoitteista.  

 
 
Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen 

 
Asetuksen 4 § sisältää tavoitteita ja periaatteita, joiden mukaisesti opetus ja kasvatus sekä oppilashuolto 
tulee järjestää. Kaiken toiminnan tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä 
parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Asetuksessa korostuu 

                                                           
27 Perusopetuslaki 2 § ja valtioneuvoston asetus (422/2012) 2 - 4 §  
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vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen sekä koulun ulkopuolella tapahtuva oppimi-
nen opetustyön resurssina. Samoin korostuu kasvua ja oppimista edistävän toimintakulttuurin sekä toi-
mivan oppilashuollon merkitys.   

 
Valtioneuvoston asetuksessa säädetyt tavoitteet ohjaavat tarkastelemaan opetusta kokonaisuutena, 
joka rakentaa tässä ajassa tarvittavaa yleissivistystä ja luo pohjaa elinikäiselle oppimiselle. Tiedonala-
kohtaisen osaamisen lisäksi tulee tavoitella oppiainerajat ylittävää osaamista. Tähän pohjautuen ope-
tussuunnitelman perusteissa määritellään tavoitteet ja sisällöt sekä yhteisille oppiaineille että tavoitteet 
oppiaineita yhdistäville laaja-alaisille osaamisalueille ja monialaisille oppimiskokonaisuuksille. Tavoittei-
den toteutuminen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä ja tavoitteiden toteutumisen arviointia. 
 

3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 
 

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa 
kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä ta-
valla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat oppilaiden omaksumat arvot ja 
asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman 
muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuu-
dessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista.  

 
Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan osaamisen kehittymiselle. Kukin oppiaine ra-
kentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Osaamisen kehit-
tymiseen vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään että erityisesti se, miten työskennel-
lään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen 
ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia.  

 
Seuraavassa kuvataan seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta ja perustellaan niiden merkitys. Ko-
konaisuuksilla on useita liittymäkohtia toisiinsa. Niiden yhteisenä tavoitteena on perusopetuksen tehtä-
vän mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää de-
mokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Erityisen tär-
keätä on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdol-
lisuutensa sekä arvostamaan itseään.  
 
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet täsmennetään luvuissa 13, 14 ja 15 vuosiluokkakokonaisuuksittain. 
Tavoitteet on otettu huomioon oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden määrittelyssä.  
Oppiainekuvauksissa osoitetaan oppiaineiden tavoitteiden yhteys laaja-alaiseen osaamiseen.  

 
 
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

  
Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimi-
selle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja ovat vuo-
rovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään havaintoja ja 
hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita. Oppilaita ohjataan 
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huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai intuitiivi-
sesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mah-
dollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä. 

 
Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla avoi-
mia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä olemiseen. 
Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja siltä pohjalta tarkaste-
lemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä innostetaan etsimään vastauk-
sia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan.  Heitä roh-
kaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun muodostaman oppivan yhteisön jäseninä op-
pilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua.  

 
Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa ongelmanratkai-
suun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden keksimiseen. Oppilailla tu-
lee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Innovatiivisten ratkai-
sujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia 
ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, 
pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edis-
tävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systee-
miseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä 
vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.   

 
Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään oppimisstrategioitaan. Op-
pimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen sopivalla tavalla asettamaan 
tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä hyödyntämään teknologisia ja 
muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan perusopetuksen aikana hyvä tiedolli-
nen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatko-opinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.  

 
 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 
 

Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti 
moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttä-
vät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen 
taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.  

 
Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvosta-
miseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat op-
pivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kult-
tuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan.  Heitä kannustetaan pohtimaan oman taus-
tansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moni-
naisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kult-
tuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria 
sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja 
koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä 
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ja toimimaan joustavasti eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä 
sekä noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja 
kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä ja 
huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.   

 
Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti ja toi-
mimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita 
eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen oikeuk-
sien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa. Kunnioitusta ja luottamusta muita ih-
misryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä teh-
den. 

  
Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle kehitykselle. 
He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa. 
Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään 
että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kieli-
taidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmai-
sua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy 
myös monipuolisia mahdollisuuksia käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan 
omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Kou-
lutyössä rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toi-
minnallaan esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.  

 
 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 
Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, turvallisuu-
desta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä 
oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään elämäntapaan. Perus-
opetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. 

 
Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hy-
vinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen.  Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, har-
joittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia. 
Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään hyvinvointia ja terveyttä edistä-
vien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja hakemaan niihin liittyvää tietoa. He 
saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja so-
siaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkey-
den. He oppivat myös ajanhallintaa, joka on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat 
tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös lii-
kenteessä. Heitä ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. 
Heitä opetetaan tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyt-
tään ja henkilökohtaisia rajojaan. 
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Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri elämänalueilla 
ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin. Opetuksessa tarkas-
tellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen toimintaperiaatteita ja kustannus-
ten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohdi-
taan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. 

  
Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta huolehtimi-
seen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, mainonnan kriitti-
seen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Heitä kannus-
tetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat 
kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.  
 
Monilukutaito (L4) 

 
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, 
jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakenta-
maan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Teksteillä tar-
koitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestel-
mien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi 
kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa.  
 
Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa sen kulttuu-
rista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja 
arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Monilu-
kutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä kehitettäessä tarkastellaan ja 
pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, 
joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että 
monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. 

 
Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen kielen ja 
esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä hyödyntävää 
pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Opetus tar-
joaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa oppilaat käyttävät, tulkitse-
vat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Oppimateriaalina hyödynne-
tään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden kulttuuristen yhteyksien ymmärtä-
minen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä, autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tul-
kintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia si-
sältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa ja vaikuttamisessa.   
 
 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 
Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana mo-
nilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppi-
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lailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintätek-
nologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja mo-
nialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.  

 
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan ymmärtä-
mään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittä-
mään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- 
ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.  3) Oppilaita opetetaan käyttämään 
tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat 
saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla 
näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien 
työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltami-
sen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia 
ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.  

 
Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan nii-
den merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. Yhdessä poh-
ditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä 
taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioi-
maan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perus-
opetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hah-
mottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa. 
 
 
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  

 
Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumi-
sen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen. Oppilaiden tulee perusope-
tuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelä-
mää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyy-
den merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. 
Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä 
toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kan-
nalta.  

 
Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Pe-
rusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta sekä yhteistyöstä 
koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä tarvittavaa asianmukaista 
käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä 
työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilais-
ten projektien kautta. Koulutyössä opitaan ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.  

 
Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan järjes-
telmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa oman tehtävänsä 



31 
 

osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua yhteisen tavoitteen saavut-
tamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia suunnittelemaan työprosesseja, 
asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoitte-
levat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olo-
suhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja 
kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä.  Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun-
saattamisessa sekä työn ja sen tulosten arvostamiseen.  

 
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa 
joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoeh-
toja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään jatko-opin-
tovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimal-
lien vaikutukset tiedostaen.   
 

 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

 
Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistumi-
sen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittele-
malla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppi-
laiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. 
Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.  

 
Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita 
kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa 
mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnit-
teluun, toteuttamiseen ja arviointiin.  He saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistu-
mis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun ulkopuolella. Ym-
päristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioi-
maan median vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vai-
kuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimus-
ten sekä luottamuksen merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppi-
vat ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilai-
suuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä 
tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.  

 
Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä 
sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen 
ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.  
 
Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden 
arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.  
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Paikallisena erityispiirteenä Turun perusopetuksessa painotetaan laaja-alaista osaamiskokonaisuutta 
osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7). 
 
Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa keskeinen oppimistavoite on, että oppilas ymmärtää omien va-
lintojensa vaikutukset paikallisen luonto- ja kulttuuriympäristön säilymiseen sekä ottaa ekososiaalista 
vastuuta Turun saariston tulevaisuudesta. Perusopetuksessa toteutetaan tähän teemaan liittyviä monia-
laisia oppimiskokonaisuuksia. 
 
Jatkuvan arkiosallistumisen lisäksi oppilaat saavat käytännön kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttami-
sesta oppilaskuntatoiminnassa ja ns. luokkatunneilla sekä luokka- että koulutasolla. Oppilaskunta- ja 
luokkatuntitoiminta kuvataan luvussa 4.2. 
 
Elämyspolku on perusopetuksen aikana toteutettava suunnitelma, joka yhdistää opetussuunnitelmaan 
perustuvan koulun ulkopuolisen toiminnan eheäksi kokonaisuudeksi. 
 
Elämyspolku tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, ilmiöpohjaista oppimista ja monialaisia oppimis-
kokonaisuuksia sekä eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. 
 
Elämyspolulla oppilas toimii oppimisympäristöissä, joissa hän saa kulttuuriin, ympäristöön, kestävään ke-
hitykseen, liikuntaan ja yrittäjyyteen liittyviä kokemuksia esimerkiksi retkillä ja vierailuilla. Elämyspolku 
on sisällytetty oppiaineiden vuosiluokkaisiin tavoitteisiin ja sisältöihin. 
 
Elämyspolulla tehdään usein yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tällaisia tahoja ovat Turun 
kaupungin vapaa-aikatoimiala ja ympäristötoimiala, alueella toimivat yritykset, yhdistykset, seurat sekä 
muut mahdolliset yhteistyötahot. (Tukimateriaali) (www.elamyspolku.fi) 

 

 

 
 
Luolavuoren koulun laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on tukea oppilaan ihmisenä ja kansalaisena kas-
vamista ohjaamalla ja tukemalla häntä:  

• osallistumaan ja oppimaan 
• yrittämään ja ymmärtämään   
• auttamaan ja arvioimaan   
• liikkumaan ja luomaan 
• viestimään ja vaikuttamaan 

  
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)  
Luolavuoren koulussa harjoitellaan ajattelua ja oppimaan oppimista ohjaamalla oppilasta:  

• toimimaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa  
• tunnistamaan omat kielelliset valmiutensa ja haasteensa  

http://www.elamyspolku.fi/
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• hyödyntämään omia kielellisiä valmiuksiaan mahdollisimman monipuolisesti kommunikoinnin ja 
ajattelun välineenä  

• hyödyntämään kieltä osana identiteettinsä muovautumista  
  
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)  
Luolavuoren koulussa harjoitellaan kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua ohjaamalla oppi-
lasta:  

• tunnistamaan ympäristöstä mahdollisimman monipuolisia oman ja vieraan kulttuurin tekijöitä  
• tunnistamaan ja arvioimaan niiden itselle ja toisille tuottamia arvoja ja merkityksiä  
• toimimaan aktiivisesti tasa-arvoisen vuorovaikutuksen saavuttamiseksi  
• ilmaisemaan itseään mahdollisimman monipuolisesti ja rakentavasti  
• tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisuutta  

  
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)  
Luolavuoren koulussa harjoitellaan itsestä huolehtimista ja arjen taitoja ohjaamalla oppilasta:  

• tunnistamaan oman ja toisten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita  
• toimimaan omaa ja toisten hyvinvointia ylläpitävällä tavalla  
• pohtimaan monipuolisesti omia arkisia ja oppimiseen liittyviä valmiuksiaan ja tuen tarvettaan   
• harjoittelemaan tunnetaitoja  

  
Monilukutaito (L4)  
Luolavuoren koulussa harjoitellaan monilukutaitoa ohjaamalla oppilasta:  

• tunnistamaan erilaisia kielellisiä ilmaisutapoja ja symboleja   
• tuottamaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan kieltä monipuolisesti  
• hyödyntämään oppimisessaan monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia ilmaisutapoja ja 

tekniikoita   
• ymmärtämään viestien sisältöjä  

  
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)  
Luolavuoren koulussa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologista osaamista ohjaamalla oppilasta:  

• oppimaan työskentelyssä tarvittavia TVT-perustaitoja  
• toimimaan vastuullisesti ja rakentavasti TVT-ympäristössä  
• hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti  

  
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  
Luolavuoren koulussa harjoitellaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä ohjaamalla oppilasta:  

• tunnistamaan ja rakentamaan omaa identiteettiään  
• tunnistamaan, nimeämään ja ymmärtämään omia ja toisten vahvuuksia ja haasteita sekä hyödyn-

tämään niitä opinnoissaan   
• toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omaa sekä yhteistä kestävää tulevaisuutta edistävien pää-

määrien saavuttamiseksi  
• kehittämään kekseliäisyyttään ja luovuuttaan  
• kehittämään riskien tunnistamista ja ennaltaehkäisyä   

   
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  
Luolavuoren koulussa harjoitellaan osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista 
ohjaamalla oppilasta:  

• osallistumaan mahdollisimman aktiivisesti oman oppimisensa suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
arviointiin  
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• vaikuttamaan ympäristöönsä opettelemalla oman mielipiteen mahdollisimman hyvää esittämistä, 
perustelua sekä toisten mielipiteiden kunnioittamista  

• etsimään mahdollisimman kestäviä toimintamalleja vahvuuksiensa hyödyntämiseksi ja keksimään 
uusia ratkaisuja haasteiden saavuttamiseksi  

• ymmärtämään globaalia solidaarisuutta ja yhteistä vastuuta maapallosta  
  

 

 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 
 
4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen 

 
Perusopetusta kehitetään opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Pe-
rusopetus jäsentyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vuosiluokkien 1–2, 3–6 sekä 7–9 muodosta-
miin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän ja kasvatuksellisesti johdonmukaisen 
jatkumon. Yhteistyö esiopetuksen kanssa vahvistaa työn pitkäjänteisyyttä. Opetuksen järjestäjä huoleh-
tii yhteistyöstä ja opetuksen yhtenäisyydestä riippumatta siitä, toimivatko esiopetus ja perusopetus tai 
perusopetuksen eri luokka-asteet hallinnollisesti eri yksiköissä tai eri rakennuksissa. Yhteistyötä tehdään 
mahdollisuuksien mukaan myös seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten kanssa. 

Toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys perusopetuksen yhtenäisyyden toteuttamisessa. Se vaikuttaa 
aina oppilaan kohtaaman koulutyön laatuun28. Yhteisön toimintakulttuuri on sen historiallisesti ja kult-
tuurisesti muotoutuva tapa toimia. Toimintakulttuuria voidaan kehittää ja muuttaa. Se on kokonaisuus, 
joka rakentuu 
- työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta  
- johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista 
- yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä 
- pedagogiikasta ja ammatillisuudesta 
- vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä. 

 
Toimintakulttuuria muovaavat sekä tiedostetut että tiedostamattomat tekijät. Toimintakulttuuri vaikut-
taa sen piirissä oleviin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys ja vaikutukset vai ei. Aikuisten tapa 
toimia välittyy oppilaille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja. Esimerkiksi vuoro-
vaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä sukupuoliroolit siirtyvät oppilaille. Toimintakulttuurin vaikutus-
ten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakult-
tuurin kehittämistä. 

Toimintakulttuuri ilmenee selvimmin yhteisön käytännöissä. Perusopetuksessa kaikki käytännöt raken-
netaan tukemaan opetus- ja kasvatustyölle asetettuja tavoitteita. Toimintakulttuurin tulee tukea tavoit-
teisiin sitoutumista ja edistää yhteisen arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista koulutyössä. Toi-
mintakulttuuriin kehittämisen perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen sekä kaikkia 
yhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava keskustelu.  
 

                                                           
28 Perusopetuksen laatukriteerit, opetus- ja kulttuuriministeriö 2012 
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Turun perusopetuksen kouluissa korostetaan henkilöstön, huoltajien ja oppilaiden osallisuuden, yhteisöl-
lisyyden, yhteissuunnittelun ja koulun käytänteiden yhtenäistämisen periaatteita.   Monialaiset oppimis-
kokonaisuudet edellyttävät opettajien yhteistyötä ja yhteissuunnittelua. 
 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan yhdessä suunnittelemisen periaatteet. Jokainen kouluyhteisön 
jäsen sitoutuu yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin.  
 
Turun perusopetuksessa arvioidaan toimintakulttuurin kehittymistä joka toinen vuosi toteutettavilla pe-
rusopetuksen laadunarviointikyselyillä. Kyselyissä arvioidaan oppimisympäristöä, johtamista ja oppilaan 
arkea. Arviointiin osallistuvat oppilaat, huoltajat, sivistystoimialan luottamushenkilöt, johtavat viranhalti-
jat, rehtorit, opettajat, koulunkäynninohjaajat ja kouluyhteisön muu henkilöstö. Vuosittain järjestetään 
perusopetuksen arviointipäivä, jossa valitaan perusopetuksen yhteiset painopisteet hyödyntäen perus-
opetuksen laadunarviointikyselyn tuloksia. Koulu valitsee tarvittaessa omia painopisteitään yhteisten pai-
nopisteiden lisäksi.  
 
Perusopetuksessa toteutetaan jaettua ja valtuuttavaa johtajuutta, jolla rakennetaan yhteisöllistä toimin-
takulttuuria. Tämä ulottuu ylimmältä tasolta oppilastasolle asti.  Tällöin oppilas oppii taitoja ja toiminta-
tapoja, joista hän parhaiten hyötyy monimuotoisessa ja muuttuvassa yhteiskunnassa.   
 
Yhdessä tekeminen edellyttää avointa viestintää. Avoimuus perustuu jokaisen toimijan kykyyn nähdä 
oman toimintansa ja osaamisensa arvo muille samalla, kun itse antaa arvon muiden vahvuuksille ja tai-
doille.  Avointa tiedotusta ja keskinäistä vuoropuhelua tukevat yhteiset, tehokkaat ja helppokäyttöiset 
viestinnän kanavat. Viestinnässä hyödynnetään mm. sosiaalista mediaa ja digitaalisia yhteisöpalveluita. 
  
Muutokset vaativat jatkuvaa uudistumista ja yhteisön hyvinvoinnista huolehtimista. Yhteinen jaettu ta-
voite tukee kehittämistä, uusien käytänteiden omaksumista ja yhä parempien toiminnallisten rakentei-
den muodostamista. 
 

 

 

 
 
Luolavuoren koulun yhdessä suunnittelemisen periaatteet: 

• Vuosiluokkatiimit tekevät yhteistyötä keskenään sekä muiden vuosiluokkakokonaisuuksien 
kanssa. 

• Koulun suunnitteluryhmä vahvistaa lukuvuosittain toteutettavien vähintään kahden monialaisen 
oppimiskokonaisuuden teemat.  

• Vuosiluokkatiimit suunnittelevat oman vuosiluokkansa monialaisten oppimiskokonaisuuksien ta-
voitteet, sisällöt ja arvioinnin.  

• Oppilaita ja huoltajia osallistetaan toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.  
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4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  
 
Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä ja kouluja 
toimintansa suuntaamisessa. Periaatteet on kuvattu ajatellen erityisesti koulun toimintaa. Opetuksen 
järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja kehittää omaa toi-
mintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, 
osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten 
tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppa-
neiden kanssa sekä oppilaiden aitoa mukanaoloa yhteisön kehittämisessä.  

 

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 

Koulu toimii oppivana yhteisönä ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Oppiva yhteisö kehittyy dia-
login avulla. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Tavoitteiden poh-
dinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista.  Sitä tukee ko-
deilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute. Oppimista edistää myös kehittämistyöstä, arvioin-
neista ja tutkimuksesta saadun tiedon hyödyntäminen. Pedagogisen ja jaetun johtamisen merkitys ko-
rostuu, ja johtaminen kohdistuu erityisesti oppimisen edellytyksistä huolehtimiseen.  

Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo edellytyksiä myös tutki-
miseen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee jokaista jä-
sentään yrittämään ja oppimaan myös virheistä. Se antaa sopivia haasteita ja tukee vahvuuksien löytä-
mistä ja hyödyntämistä. Yhteisön jäseninä oppilaat voivat luoda myönteisen ja realistisen käsityksen it-
sestään ja kehittää luontaista kokeilun ja tutkimisen haluaan. Oppivassa yhteisössä ymmärretään fyysi-
sen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan istuvasta elämäntavasta. Siinä arvostetaan työ-
hön syventymistä, oppimisessa tarvittavaa ponnistelua ja työn loppuunsaattamista.  

 

Hyvinvointi ja turvallinen arki  

Oppivan yhteisön rakenteet ja käytännöt edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja luovat siten edelly-
tyksiä oppimiselle. Nämä näkökulmat ulottuvat kaikkeen koulutyöhön ja ohjaavat jokaisen työskentelyä. 
Toiminnassa otetaan huomioon yhteisön jäsenten yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus sekä yhteisön tarpeet. 
Koulun käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Liikkuminen sekä mielen 
hyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat ovat luonteva osa jokaista koulupäivää. Yhteisöllinen oppilas-
huolto on tärkeä osa toimintakulttuuria.   

Oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta sekä tukea kehitykseensä ja oppimiseensa 
sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Yhteisössä arvostetaan hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä. Kiusaa-
mista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan. Kou-
lutyössä pyritään arjen ennakoitavuuteen ja kiireettömyyteen. Kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukai-
suuden kokemus rakentavat luottamusta. Rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet 
sekä ympäristön viihtyisyys edistävät työrauhaa.    
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Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely 

Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista ja hy-
vinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja tiedon rakentumisen moninaisuu-
den ja toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausille ja oppijoille tunnus-
omaiselle toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille.  

Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja työskentelyä pyri-
tään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen työsken-
telyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten toimijoi-
den kanssa. Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan 
kanssa tukevat oppilaiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Yhdessä tekeminen edis-
tää oman erityislaadun tunnistamista ja taitoa työskennellä rakentavasti monenlaisten ihmisten kanssa. 
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta 
ja monikanavaisuutta.  

 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikal-
linen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään. Oppivassa yhteisössä kotikansainvälisyys on tärkeä voimavara. Yhteisö 
arvostaa ja hyödyntää maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, 
kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Se tuo esiin saamelaiskulttuurin ja eri 
vähemmistöjen merkityksen Suomessa. Se kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioi-
tusta sekä vastuullista toimintaa. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on 
perusoikeus. Kulttuuritraditioihin tutustutaan, erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan ra-
kentavasti ja luodaan uusia tapoja toimia yhdessä. 

Yksi kulttuurisen moninaisuuden ilmentymä on monikielisyys. Jokainen yhteisö ja yhteisön jäsen on mo-
nikielinen. Eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevana ja kieliä arvostetaan. Kieli-
tietoisessä yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista ja ymmärretään 
kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentu-
misessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Jokaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä 
ja käsitteistönsä. Eri tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. 
Opetuksessa edetään arkikielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. Kielitietoisessa koulussa jokainen ai-
kuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja. 

 

Osallisuus ja demokraattinen toiminta  

Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan yhdessä. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava 
ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.  
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Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja ar-
viointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. Yhteisö kannus-
taa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja rakenteita. Op-
pilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle. Muut toimintamuodot ku-
ten tukioppilas- ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö tai erilaiset kestävän kehityksen toiminnat täydentä-
vät sitä. Samalla ne vahvistavat yhteistyötä ja vuorovaikutusta koko kouluyhteisössä. Yhteistyö eri hal-
linnonalojen, seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa syventää käsityksiä yh-
teiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa li-
säävät globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja. 

 

 
 
Turun perusopetuksen koulujen kaikessa toiminnassa vahvistetaan jokaisen oppilaan kokemusta osalli-
suudesta, mikä merkitsee, että oppilas kuuluu kouluyhteisöön sen tasa-arvoisena jäsenenä, hänen toi-
minnallaan on merkitystä ja hän voi vaikuttaa ympäristöönsä ja yhteisönsä asioihin.  
 
Oppilaan osallisuutta omaan opiskeluunsa ja koulunkäyntiinsä vahvistetaan pitämällä häntä keskeisenä 
henkilönä ja ohjaamalla häntä omien ja oman oppilasryhmänsä tavoitteiden asettamisessa sekä oppimi-
sen suunnittelussa ja arvioinnissa.  
 
Oppilasta ohjataan tekemään valintoja ja vaikuttamaan omaan oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä sekä 
löytämään parhaat tapansa oppia ja työskennellä. Häntä kannustetaan ottamaan vastuuta omista asiois-
taan ja toimimaan yhdessä toisten kanssa ympäristönsä hyväksi. Elämänhallinnan taitoja harjoitellaan 
monipuolisesti. 
 
Oppilaan osallisuus toteutuu myös edustuksellisesti. Jokaiselta luokalta valitaan edustaja oppilaskunnan 
hallitukseen. Edustajan kautta tieto kulkee jokaisesta luokasta oppilaskunnan hallitukseen ja hallituksesta 
luokkaan. Oppilaskunnan hallituksen vaalissa oppilaat toteuttavat demokraattista päätöksentekoa.  
   
Oppilaskunnan hallitus toimii vuorovaikutuksessa rehtorin ja koulun muun henkilöstön kanssa.  
Oppilaskunnan hallitus kehittää ja arvioi toimintaansa vuosittaisen toimintasuunnitelman ja -kertomuk-
sen avulla yhdessä muiden oppilaiden ja henkilöstön kanssa.  
 
Oppilaskunnan hallitukselle valitaan ainakin puheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja. Oppilaskunnan edusta-
jat osallistuvat koulun henkilöstökokouksiin ja koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän (KOR) kokouksiin 
aina silloin, kun käsiteltävässä asiassa tarvitaan oppilaiden näkökulmaa.  
 
Oppilaskunnan hallitus tekee yhteistyötä Lasten Parlamentin ja Nuorisovaltuuston kanssa.  Yhteistyö on 
vuorovaikutteista, tieto välittyy oppilaskunnan hallituksen kautta kouluihin ja luokkiin. 
 
Turun perusopetuksessa ns. luokkatunneilla (lutu) oppilaalla on mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa 
heitä koskeviin asioihin. Jokainen oppilas tulee kuulluksi ja saa vaikuttamisen mahdollisuuden omassa 
perusopetusryhmässään. Luokkatunteja järjestetään pääsääntöisesti kuukausittain. Luokanopettaja ja 
luokanohjaaja vastaavat luokkatuntien järjestämisestä yhdessä oppilaiden kanssa.  
 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan luokkatuntien järjestämisen periaatteet. 
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Jokaisen oppilaan osallisuus rakentuu arjen koulutyön lisäksi luokkatuntien ja oppilaskuntatoiminnan ym-
pärille. 
 
Verkkovaikuttamisella tarkoitetaan jokaisen oppilaan mahdollisuutta vaikuttaa yhteisiin asioihin valta-
kunnallisten ja paikallisten verkkovaikuttamiskanavien kautta. 
 
 

 

 

 
 
Oppilaan osallistamisen periaatteet Luolavuoren koulussa:  

• käytetään vuorovaikutuksessa erilaisia kommunikaatiomenetelmiä, jotta tasa-arvoinen osallista-
minen on mahdollista   

• oppilasta ohjataan ja tuetaan tasa-arvoisen vuorovaikutuksen keinoin:  
o oman oppimisprosessinsa, yksilöllisen ymmärryksensä ja kasvunsa ymmärtämiseen  
o ilmaisemaan tunteitaan, kokemuksiaan ja ajatuksiaan ja tavoitteitaan ja haaveitaan  
o tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan  
o tunnistamaan ja kunnioittamaan toisten tunteita, kokemuksia, mielipiteitä   
o arvioimaan ja kehittämään oppimisprosessejaan ja asettamaan itselleen tarkoituksenmu-

kaisia laaja-alaisia oppimistavoitteita 
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Luolavuoren koulun luokkatuntien järjestämisen periaatteet: 
• Luokkatunnit pidetään kaikissa luokissa vuosikelloon laaditun suunnitelman mukaan. 
• Luokkatunti järjestetään kerran kuukaudessa. 
• Luokan oppilasedustajalla on mahdollisuus oppilaskunnan hallituksen kokouksissa esitellä luo-

kassa esiin tulleita ideoita, huomioita ja aloitteita. 
• Lukukauden viimeisessä kokouksessa arvioidaan, miten luokkatunnit ovat sujuneet. 

 
 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdel-
luiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä29. Samanarvoisuus ei merkitse 
samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdolli-
suuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. 

Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta kehittyy. Op-
piva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman identi-
teetin rakentumisessa. Opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista.  Yhteisö rohkaisee oppilaita 
tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri oppiaineisiin, tekemään valintoja ja sitou-
tumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetus-
materiaaleja valitsemalla ja kehittämällä luodaan näkyvyyttä inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle. 

 

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen 

Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden. Ar-
jen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön. Raaka-aineita, 
energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan kes-
täviksi. Kestävän elämäntavan aineettomien tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille korostetaan ja niille 
annetaan aikaa ja näkyvyyttä päivittäisessä koulutyössä. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja to-
teuttamassa kestävää arkea. 

Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivis-
tykselle. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvis-
taa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita 
kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti maailman moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja 
kestävämmän tulevaisuuden puolesta. 

 

 

 

 

                                                           
29 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 
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Luolavuoren koulun toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteet: 
 
Kaikki koulumme työntekijät ovat kaikkia koulun oppilaita varten. Oppilasta ohjataan vastuulliseen käyt-
täytymiseen ja toimintaan. Oppilaan vahvuuksia tuetaan positiivisen pedagogiikan mukaisesti. Opetuk-
sessa annetaan palautetta vahvuuksien käyttämisestä sekä kehitetään niitä. Koko kouluyhteisön tulee 
noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä ja toimintamalleja. Koulun henkilökunnan vahvuuksia hyödynne-
tään joustavasti. Luolavuoren koulu on monen ihmisen työpaikka. Jokaisella on oikeus tehdä työtä rau-
hallisin mielin, auttaa ja saada apua. 
 

• Turvallinen koulupäivä – joka päivä  
• Oppilaan hyvinvointi – oppimisen edellytys  
• Mukana ryhmässä – mukana elämässä  
• Vahvuudet esiin – arjen voimavaroiksi  
• Roolitus selväksi – jokaisella oikeuksia ja velvollisuuksia  
• Toimiva tiedonkulku – avain arjen haasteisiin  
• Yhteisöllisyys – yksilöllisyys  
 
 

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat 
 
 Oppimisympäristöt 
 

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu 
ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opis-
kelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovai-
kutusta30.  Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppi-
misympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös 
mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa. 

 
Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti 
monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri oppiaineiden erityis-
tarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkaste-
luun ja tutkimiseen eri näkökulmista.  Lisäksi oppimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa otetaan 
huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella.  

 
Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huo-
mioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, 
sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja väli-
neineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. 

                                                           
30 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 4 § 
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Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään saamaan oppilaan käyttöön niin, että ne an-
tavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun. Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden 
opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokes-
kukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä. 
 
Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahviste-
taan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtai-
sia oppimispolkuja.  Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen media-
kulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja 
tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa 
sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintätek-
nologian käyttöön.  

 
Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa innostavat oppi-
laita oman osaamisensa kehittämiseen. Oppilaat osallistuvat oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppi-
misympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet31. Näin voidaan eh-
käistä oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarvetta. Tuen tarpeen mukaan räätälöidyt oppimisympäristöt 
voivat olla osa oppilaan suunnitelmallista tukea.  

 
Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan kokonais-
valtainen hyvinvointi. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden ikäkauden ja 
edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä32. Oppilaita ohjataan vastuulliseen ja turvalliseen toi-
mintaan kaikissa oppimisympäristöissä. Hyvä työrauha sekä ystävällinen ja kiireetön ilmapiiri tukevat 
oppimista.  
 

 

 
 
Turussa pidetään huolta siitä, että koulutilat ovat viihtyisiä ja turvallisia ja että niiden varustus ja kalus-
tusratkaisut tukevat opetussuunnitelman mukaista oppimista, ovat helposti käyttäjien muokattavissa ja 
tukevat innovatiivisuutta, vuorovaikutusta ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. 
 
Koulutiloissa voi olla myös muiden järjestämää toimintaa, esim. vapaa-aikatoimialan tai kolmannen sek-
torin järjestämää kerho-, iltapäivä- ja kulttuuritoimintaa tai työväenopiston järjestämää vapaan sivistys-
työn toimintaa. Vastaavasti koulut voivat käyttää hyväkseen Turun muiden toimialojen tiloja ja henkilös-
tön osaamista, esim. Seikkailupuistoa, Vimmaa ja muita nuorisotiloja, luontokeskusta, kirjastoja, liikunta-
tiloja ja taidelaitoksia.  
 
Koulun yhteistyötahot ovat osa oppimisympäristöä. Yhteistyö perustuu avoimuuteen, luottamukseen, 
ennakkoluulottomuuteen ja voimavarojen yhdistämiseen yhteisen kohderyhmän hyväksi.  
 
Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulun yhteistyöverkostot.  

                                                           
31 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 4 §  
32 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 4 § 
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Turku tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet oppimisympäristön laajentamiseen sekä kaupunkimaiseen, 
maaseutumaiseen että merelliseen ympäristöön. Oppimisympäristöt ulottuvat myös kulttuurin eri muo-
toihin, kansalaisyhteiskuntaan, yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, yritys- ja talouselämään sekä työ-
elämään. Oppiminen kytketään aitoihin ilmiöihin ja toimijoihin niin paikallisesti kuin globaalisti.  Turun 
perusopetuksessa on käytössä oppimisympäristöjen laajentamista tukeva laaja-alaiseen osaamiseen pe-
rustuva suunnitelma, jota kutsutaan Elämyspoluksi.  Tämä on kuvattu tarkemmin luvussa 3.3.  
 
Oppimisympäristöjä laajennetaan tieto- ja viestintätekniikan avulla. Oppilas käyttää sitä monipuolisesti 
oppimisensa välineenä. Koulut toteuttavat Turun sivistystoimialan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäy-
tön suunnitelmaa 2016 - 2020. (Tukimateriaali) 
 

 

 

 
 
Luolavuoren koulun oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteet: 
 
Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toiminallisia ja elämyksellisiä oppimisympäris-
töjä. Yhteiset teemat ja oppimiskokonaisuudet edistävät sekä oppimista että koulun yhteishenkeä ja yh-
teisöllisyyttä. Jokainen kouluyhteisöön kuuluva sitoutuu noudattamaan yhteisiä toimintaperiaatteita. 
 

• muodostaa luottamukselliset, avoimet ja kehittyvät vuorovaikutussuhteet sekä aikuisten välillä 
että aikuisten ja oppilaiden välillä  

• lisätä toiminnallisia, elämyksellisiä oppimisympäristöjä  
• lisätä oppimistilanteita kotiluokan ulkopuolella, esim. muualla koulurakennuksessa, luonnossa, 

työpajoissa ja yhteiskunnassa  
 

 
 
  Työtavat 
 

Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä oppilaiden 
tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen vaihtelu tukee ja ohjaa koko opetusryhmän 
ja jokaisen oppilaan oppimista. Opetuksessa käytetään eri ikäkausiin sekä erilaisiin oppimistilanteisiin 
soveltuvia työtapoja. Työtapojen ja arviointimenetelmien monipuolisuus antaa oppilaalle mahdollisuu-
den osoittaa osaamistaan eri tavoin. Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota myös sukupuolittu-
neiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen. 

 
Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri ikäkausille 
ominaisen luovaa toimintaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö ja liikku-
minen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. Motivaatiota vahvistavat myös 
työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta. Draamatoiminta sekä muut 
taiteelliset ilmaisukeinot edistävät oppilaiden kasvua itsensä tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja luo-
viksi ihmisiksi.  Tällöin oppilaat pystyvät ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja toimimaan rakentavassa 
vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa.  Työtapojen valinnalla voidaan tukea myös 
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yhteisöllistä oppimista, jossa osaamista ja ymmärrystä rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 
Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa rooleissa, jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan vastuussa 
sekä henkilökohtaisista että yhteisistä tavoitteista.  

 
Työtapojen valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet sekä laaja-alaisen osaamisen 
kehittäminen. Oppiaineille ominaisten työtapojen käyttö edistää sekä jäsentyneiden tietorakenteiden 
muodostumista että taitojen omaksumista. Oppimisen kannalta tärkeitä ovat tiedon hankkimisen, kä-
sittelyn, analysoimisen, esittämisen, soveltamisen, yhdistelemisen, arvioinnin ja luomisen taidot. Tut-
kiva ja ongelmalähtöinen työskentely, leikki, mielikuvituksen käyttö ja taiteellinen toiminta edistävät 
käsitteellistä ja menetelmällistä osaamista, kriittistä ja luovaa ajattelua sekä taitoa soveltaa osaamista.  

 
Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen ja on 
kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Se koskee opiskelun laajuutta ja syvyyttä, työskentelyn ryt-
miä ja etenemistä sekä oppilaiden erilaisia tapoja oppia. Eriyttäminen perustuu oppilaan tarpeille ja 
mahdollisuuksille suunnitella itse opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja edetä yksilöllisesti. Työtapojen 
valinnassa otetaan huomioon myös oppilaiden väliset yksilölliset ja kehitykselliset erot. Eriyttämällä tue-
taan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvataan oppimisen rauhaa. Eriyttämisellä myös ehkäis-
tään tuen tarpeen syntymistä.  

 
Myös opetuksen eheyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Opetuksen eheyttämistä käsitellään seuraa-
vassa alaluvussa 4.4.  

Monipuolinen ja tarkoituksenmukainen tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden mahdolli-
suuksia kehittää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan. Siten valmiudet tiedon omatoimiseen, vuo-
rovaikutteiseen ja kriittiseen hankintaan, käsittelyyn ja luovaan tuottamiseen karttuvat.  Työtapojen va-
linnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet.  

Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti uusien työ-
tapojen käytössä itseohjautuvuutta vahvistaen. Oppimaan oppimisen taidot kehittyvät parhaiten silloin, 
kun opettaja ohjaa oppilaita myös suunnittelemaan ja arvioimaan työskentelytapojaan. Tämä motivoi ja 
auttaa oppilaita ottamaan vastuuta oppimisesta ja työskentelystä kouluyhteisössä. Yhteinen tavoittei-
den ja arviointiperusteiden pohdinta sitouttaa tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn.  

 

 

 
 
Luolavuoren koulun työtapojen kehittämisen tavoitteet: 
 
Työtapoja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Henkilöstö kehittää ammattitaitoaan täydennyskouluttau-
tumalla. Opetuksessa käytetään joustavia oppilasryhmittelyjä, yhteisopettajuutta, projekti- ja teemajak-
soja sekä yhteistyötä. 
 

• mahdollisimman toimivia tiimityöskentelytapoja oppilasta ohjaavien aikuisten kesken 
• lisätä laaja-alaista ja monialaista osaamista kehittäviä oppimisympäristöjä ja työtapoja   
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• kehittää yksilöllisiä tapoja tukea kunkin oppilaan oppimista ja kasvua  
• jokainen oppilas saa opiskella itselleen sopivin keinoin ja tarvittavin apuvälinein  

 
 

 

4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 
 
Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria.  
Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäis-
ten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja 
sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kokonaisuuk-
sien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita soveltamaan 
tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. Oppilaat voivat 
näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan 
ja ihmiskunnan kannalta. Samalla he saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen. 

Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa pedagogista lähes-
tymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todel-
lisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttämisen tapa ja kesto voi vaihdella oppilaiden 
tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm: 
- rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikai-

sesti 
- jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi 
- toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, 

opintokäyntejä ja leirikouluja 
- suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen osal-

listuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja eheyttämistapoja  
- muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia  
- kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa. 

 
Jotta voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja oppilaita kiin-
nostavaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin sisäl-
tyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Monialaisten oppimis-kokonaisuuk-
sien tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne täsmen-
netään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa.  Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkäkestoisiksi 
siten, että oppilailla on aikaa syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoitteellisesti, 
monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa voi-
daan päättää myös muista opetuksen eheyttämistavoista.  

 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja 
erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuksien aiheet suunnitellaan paikalli-
sesti ilmentämään luvussa 4.2 kuvattuja toimintakulttuurin periaatteita.  
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Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia voi-
mavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja muun yhteis-
kunnan väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen 
merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. Oppilaiden osallistuminen suunnitte-
luun on välttämätöntä. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden 
kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on  
- vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun tavoitteiden, si-

sältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa  
- nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden käsitte-

lyyn ja edistämiseen  
- lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden 

eri aikuisten kanssa 
- tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön 
- antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin vuorovai-

kutus- ja kielenkäyttötilanteisiin  
- vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän elämäntavan mu-

kaista toimijuutta 
- innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.  

 
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri lähesty-
mistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä. Kaikki oppiai-
neet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kulloisenkin kokonaisuuden edel-
lyttämällä tavalla. Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään toimintakulttuurin periaatteiden mukaisia, 
oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Niiden 
opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.  
 
Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan osoittama 
osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa muodostettaessa.  

 
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet (OK) ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia 
opiskelujaksoja. Niiden toteuttamisen tulee ilmentää koulun arvoja ja oppimiskäsitystä. Oppimiskokonaisuu-
det konkretisoivat perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita ja tukevat laaja-alai-
sen osaamisen kehittymistä.  

 

 

 

 

 

         Työn perusta  Työn välineet                Työn tavoitteet   
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Eheyttämistä toteutetaan kokonaisopetuksena, teemoina ja siten, että tutustutaan opittavaan asiaan use-
amman oppiaineen sisällä niin, että oppiainerajat hämärtyvät. 
 
Elämyspolku on yksi tapa toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Se tukee osaltaan opetuksen 
eheyttämistä.  
 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapo-
jen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutuksen.  
 
Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan vuosittain toteutettavat kaksi monialaista oppimiskokonai-
suutta, niiden laajuudet ja mukana olevat oppiaineet sekä oppilaiden osallisuus. Lisäksi kuvataan monia-
laisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja arviointikäytännöt, toteutumisen seuranta, toteutu-
misen arviointi sekä kehittäminen. (Tukimateriaaliin esimerkkejä oppimiskokonaisuuksien teemoista.) 
 

 

 

 
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet 
 
Luolavuoren koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan vuosittain toteutettavat kaksi monialaista oppi-
miskokonaisuutta, niiden laajuudet ja mukana olevat oppiaineet sekä oppilaiden osallisuus. 
 

 

 

LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN  

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä 
 
Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ilmenevät koulutyön käytännön järjestämisessä. Järjes-
tämisen tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja perusope-
tuksen tehtävän toteuttamista. Järjestämisellä luodaan edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille, kehityk-
selle ja oppimiselle sekä huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta toiminnasta ja yhteistyöstä. Koulutyön 
käytännöt edistävät myös kestävää elämäntapaa. 

Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Kasva-
tustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Koulutyön 
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järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. Huoltajien ja 
muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista. 

Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä sekä turval-
linen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus33. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilaan 
oikeudet toteutuvat ja huolehtii edellytysten luomisesta tätä edistävälle koulutyölle. Koulun johdolla on 
käytännön vastuu opetuksen, ohjaukseen, oppilashuollon ja tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista 
kouluyhteisössä, kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. Tähän sisältyy myös ongelmien ennalta-
ehkäisy sekä kasvun ja oppimisen esteiden tunnistaminen ja poistaminen koulun toimintatavoista. Jo-
kaisella opettajalla on vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. Opettajat vai-
kuttavat näihin pedagogisilla ratkaisuillaan ja ohjausotteellaan. Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden 
oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, jokaisen oppilaan arvostaminen 
ja oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oppilaiden oh-
jaaminen ja tukeminen. Opettaja huolehtii osaltaan siitä, että oppilaiden oikeus ohjaukseen sekä ope-
tukselliseen ja oppilashuollollisen tukeen toteutuu.  Tämä edellyttää vuorovaikutusta oppilaiden ja huol-
tajien kanssa, opettajien keskinäistä yhteistyötä ja erityisesti oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtä-
vää yhteistyötä.  

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa.  Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena koulu-
työhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten sään-
töjen noudattamisena.  Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen 
ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistu-
maan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti34. Vapau-
tus opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle vain tilapäisesti erityisestä syystä35. Koti ja 
koulu yhdessä ohjaavat oppilaita toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja tukevat oppilaita näiden pon-
nisteluissa. Koulun tehtävänä on puuttua poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan koulutyössään. 

 

 

 
 
Koulun henkilöstö edistää koulun turvallisuutta. Koulun turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain 
turvallisuusvastaavan ja muun henkilöstön yhteistyönä. Henkilöstö perehtyy suunnitelmassa määriteltyi-
hin asioihin sekä tietosuojaan ja salassapitoon liittyviin säädöksiin aina lukuvuoden alkaessa. 
 
Koulun järjestyssäännöt laaditaan koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien yhteistyönä. Välitunneilla 
on riittävästi välituntivalvojia ja heidän näkyvyyttään tehostetaan huomioliiveillä. 
 
Kouluyhteisö sitoutuu kiusaamisen ehkäisemiseen ja kiusaamiseen puuttumiseen. Koulut voivat hyödyn-
tää esimerkiksi koulukiusaamista ehkäisevää Kiva koulu -ohjelmaa. Koulu kirjaa vakavat kiusaamistapauk-
set, väkivaltatilanteet ja uhkailut erilliseen lomakkeeseen (Tukimateriaali).  

                                                           
33 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. ja perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013) 
34 Perusopetuslaki 35 § 2 mom. 
35 Perusopetuslaki 35 § 1 mom. 



49 
 

 
Vastuu oppilaan terveellisestä ja turvallisesta koulupäivästä ja auttamisvelvollisuus ensiaputilanteessa on 
jokaisella kouluyhteisöön kuuluvalla aikuisella.  
 
Pitkäaikaissairasta oppilasta tuetaan omahoidon toteuttamisessa koulupäivän aikana. Yhteistyössä oppi-
laan, huoltajien, koulun edustajien, kouluterveydenhuollon ja/tai erikoissairaanhoidon toimijoiden kes-
ken sovitaan tapauskohtaisesti työnjako, vastuut ja toimintatavat. Ne kirjataan oppimissuunnitelmaan tai 
HOJKSiin. Pitkäaikaissairaan oppilaan koulupäivän aikana tapahtuvassa hoidossa käytetään apuna erillistä 
ohjetta (Tukimateriaali) tai esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön ohjetta diabeteksen koulupäivänai-
kaisesta hoidosta. Oppilaan terveyden, turvallisuuden ja opetuksen järjestämisen kannalta tarvittava 
tieto oppilaasta siirretään hänen kanssaan työskenteleville aikuisille.  
 

 

5.2 Yhteistyö  
 
Opetustoimi ja koulu tekevät monipuolista yhteistyötä perusopetuksen yhtenäisyyden, eheyden ja laa-
dun varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen ja kasvun tuke-
miseksi. Yhteistyötä tarvitaan myös oppimisympäristöjen monipuolisuuden ja turvallisuuden sekä kou-
luyhteisön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen toteutumista arvioidaan 
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Oppilaiden osallisuus  

Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Huoleh-
ditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta omassa ope-
tusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa.  

Oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun on luonteva tapa 
vahvistaa osallisuutta. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa oppilaiden osuus on tärkeä. 
Lisäksi oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan myös koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön suun-
nitteluun ja kehittämiseen. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja sii-
hen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun36. Oppilaat ovat myös mukana 
arvioimassa ja kehittämässä yhteistyötä.   

Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja 
sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistu-
mista.37 Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin 
asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tar-
joavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja käytännössä.  

 

 

                                                           
36 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013) 
37 Perusopetuslaki 47 a § 2 mom. (1267/2013) 
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Jokaisessa koulussa oppilaskuntaa edustaa oppilasjäsenistä muodostettu hallitus, jota ohjaa oppilaskun-
nan ohjaaja. Alakoulujen oppilaskunnat tekevät yhteistyötä Turun Lasten Parlamentin kanssa ja osallistu-
vat Turun Lasten Parlamentin suurkokouksiin. Yläkoulujen oppilaskunnat tekevät vastaavasti yhteistyötä 
Turun Nuorisovaltuuston kanssa.  

Koulussa voidaan järjestää kummioppilas- ja tukioppilastoimintaa, joka tukee oppilaiden osallisuutta ja 
kouluviihtyvyyttä.  

Kodin ja koulun yhteistyö  

Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa38. Yhteistyöllä tuetaan kas-
vatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa 
mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huolta-
jien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa kou-
lun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön 
hyvinvointia ja turvallisuutta.  

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Hänen on myös huolehdittava siitä, että op-
pivelvollisuus tulee suoritettua. Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden voi suorittaa joko siten, 
että oppilas osallistuu opetukseen tai saa muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.39 
Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jä-
senenä.  

Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyön läh-
tökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus.  Yhteistyössä ote-
taan huomioon perheiden moninaisuus sekä tiedon ja tuen tarpeet. Yhteistyön onnistumiseksi tarvitaan 
koulun henkilöstön aloitteellisuutta ja henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa sekä muutoin 
monipuolista viestintää. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.  

Voidakseen huolehtia kasvatustehtävästään huoltajan tulee saada tietoa lapsensa oppimisen ja kasvun 
edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista40. Lisäksi huoltajan kanssa keskustellaan opetuksen jär-
jestämisen keskeisistä asioista, kuten opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista, oppimisympäris-
töistä ja työtavoista, oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista ja todistuksista sekä opiskeluun 
liittyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista. Kannustavat ja oppilaan oppimista ja kehi-
tystä myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä. Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi osaltaan 

                                                           
38 Perusopetuslaki 3 § 3 mom. 
39 Perusopetuslaki 26 § 1 mom. (477/2003) 
40 Perusopetuslaki 26 § 2 mom. (477/2003) 
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tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan koulu-
polun nivelvaiheissa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Henkilö-
kohtaisten ja ryhmätapaamisten lisäksi yhteistyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.  

Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua koulun toiminnan ja kasvatus-
työn tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden 
kanssa. Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle. Kodin ja koulun yhteistyössä edis-
tetään myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa vanhempainyhdistystoiminnalle. 
Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opet-
tajien ja koulun työlle.  

 

 

 
 
Huoltajat ovat tärkeä yhteistyökumppani koulun toimintaa kehitettäessä. Kodin ja koulun yhteistyötä 
vahvistetaan esimerkiksi kehitys- ja arviointikeskusteluissa, vanhempaintapaamisissa, vanhempainilloissa 
ja vanhempainfoorumeissa, kodin ja koulun päivinä sekä koulun juhlissa ja tapahtumissa. Koulu antaa 
aktiivisesti tietoa lapsen koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvistä asioista. Huoltajan vastuulla on seurata 
lapsensa koulunkäyntiä säännöllisesti sekä toimia yhteistyössä koulun kanssa. 

Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön keskeiset tavoitteet ja järjestämiskäy-
tännöt.  
 
Koulun lukuvuosisuunnitelmassa tarkennetaan yhteistyön toteuttamistapoja. 
 

 

 

 
 
Kodin ja koulun yhteistyö Luolavuoren koulussa 
  
Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuk-
sesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun tehtävä on antaa huoltajille tietoa niin, että he voivat seurata ja 
edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista. Lähtökohtana kodin ja koulun yhteistyölle on oppilaan tar-
peisiin vastaaminen, huolenpito, oikeudenmukaisuus ja vastuu. 
 
Kodin ja koulun yhteistyön keskeiset tavoitteet:   

• molempiin suuntiin tapahtuva välitön ja avoin yhteydenpito 
• jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea   
• edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä   
• lisätä oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta   
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Kodin ja koulun yhteistyön järjestämiskäytännöt: 
Yhteistyötä toteutetaan monipuolisesti, perheen tarpeet huomioiden.    

• tiivis yhteydenpito koteihin esim. Wilma, reissuvihko, puhelinkeskustelut, tapaamiset 
• vanhempainilta   
• kehitys- ja/tai arviointikeskustelut   
• pedagogisiin asiakirjoihin (esim. oppimissuunnitelma, HOJKS) liittyvät keskustelut  
• vanhempainyhdistys   
• koulun juhlat ja tapahtumat   

 
Koulun lukuvuosisuunnitelmassa tarkennetaan yhteistyön toteuttamistapoja.   
 

 

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa 

Henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamista. Koulutyö 
järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen. Aikuisten yhteistyö, 
kuten samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppilaille. Yhteis-
työtä tarvitaan erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa, op-
pimisen arvioinnissa ja tuessa sekä oppilashuollon toteuttamisessa.  

Koulut tekevät myös keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on edistää opetuksen kehittämistä ja yhtenäi-
syyttä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Yhteistyötä tarvitaan perusopetuksen nivelvaiheissa ja op-
pilaiden siirtyessä koulusta toiseen. Usein myös eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen, oppimisen tuen 
sekä oppilashuollon sujuva järjestäminen edellyttää hyvää koulujen välistä yhteistyötä. Toiminta paikal-
lisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa edistää pedagogiikan kehittämistä. 

Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä 
lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Hyvä yhteistyö kerho- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan 
kanssa edistää oppilaiden hyvinvointia. Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimen, poliisin 
sekä seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden lähiympäristön toimijoiden kuten luontokoulujen, 
museoiden ja nuorisokeskusten kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kas-
vatustehtävää.  

 

 

  
 
Koulun sisäistä yhteistyötä kehitetään yhteisopettajuuden suuntaan. Tämä merkitsee, että kaksi tai use-
ampi opettajaa suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta sekä tavoitteiden saavuttamista eli oppi-
mista yhdessä. Myös koulunkäynninohjaaja voi toimia yhteistyötiimissä.  Tiimissä sovitaan yhteisestä ta-
voitteesta, huolehditaan tasavertaisesta työnjaosta ja sovitaan käytettävistä työtavoista. 
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Aina opettajan vaihtuessa edellinen opettaja välittää opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät 
tiedot uudelle opettajalle, jotta oppilaan saama tuki siirtymävaiheessa jatkuu keskeytyksettä. 
 
Koulun toiminnan rakenteita kehitettäessä korostetaan yhteistyön merkitystä oppivan yhteisön mallinta-
jana oppilaille. 
 
Siirtymävaiheen tuki esiopetuksesta perusopetukseen 
 
Turun perusopetuksessa alakouluille on nimetty esiopetuksen yhteistyöyksiköt. Esiopetuksen oppilaat 
tutustuvat alkuopetuksen toimintaan yhteistyökoulunsa alkuopetuksen oppilaiden kanssa. Alkuopetuk-
sen opettajilla on samalla mahdollisuus tutustua tuleviin oppilaisiinsa.  
 
Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyöstä sovitaan lukuvuosittain syyskuun loppuun mennessä pidettä-
vässä yhteistyön suunnittelukokouksessa. Koulujen nimeämät alkuopetuksen yhdysopettajat kutsuvat 
koolle yhteistyöalueeseen kuuluvat esiopettajat ja koulun alkuopettajat. Kokouksessa suunnitellaan tule-
van lukuvuoden yhteiset tapahtumat. Tapahtumat ovat toiminnallisia. Jokaiselle esiopetusryhmälle nime-
tään alkuopetuksen yhteistyöryhmä. Tapaamisia on vähintään yksi yhtä esiopetusryhmää kohden. 
 
Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan suunnitelma esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminnasta yhteis-
työssä esi- ja alkuopettajien kesken.  
 
 
Siirtymävaiheen tuki toiselta kolmannelle vuosiluokalle 
 
Toisen vuosiluokan keväällä tarkistetaan erityisen tuen päätös, tiedotetaan oppilaille ja huoltajille uusista 
oppiaineista ja muista siirtymävaiheeseen liittyvistä asioista.  
 
 
Siirtymävaiheen tuki kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle 

Kuudennen vuosiluokan keväällä tarkistetaan erityisen tuen päätös. 

Yläkouluun siirryttäessä koulujen rehtorit, erityisopettajat, oppilaanohjaaja sekä luokanopettajat ja luo-
kanohjaajat tekevät yhteistyötä tavoitteenaan oppilaan eheän koulupolun varmistaminen. Yläkoulut esit-
televät toimintaansa kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen vanhempainillassa keväällä ennen siirty-
mistä yläkouluun. Kun oppilasvalinnat on tehty, oppilaille järjestetään tutustumispäivä heidän tulevaan 
yläkouluunsa. Seitsemännen luokan alussa pidetään huolta uusien oppilaiden ryhmäytymisestä. Luo-
kanohjaaja kutsuu syksyn aikana kunkin oppilaan ja hänen huoltajansa arviointi- ja kehityskeskusteluun.  

Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan siirtymävaiheen yhteistyö kuudennelta vuosiluokalta seitsemän-
nelle vuosiluokalle. Kuvaus laaditaan siirtymävaiheeseen osallistuvien yhteistyönä. 

 

Siirtymävaiheen tuki perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen 

Jatko-opintoihin siirtymisessä oppilaanohjaaja ja toisen asteen opinto-ohjaaja tekevät keskinäistä ja tar-
vittaessa monialaista yhteistyötä. 

Nuorille, joiden jatkokoulutusvalinta ei ole vielä selkiytynyt, on mahdollisuus koulukokeiluihin. Kouluko-
keilujen tavoitteena on antaa nuorille tietoa häntä kiinnostavasta alasta ja selkeyttää koulutusvalintaa 
ennen jatko-opintoihin hakeutumista tutustumalla koulutusalan opiskeluun.  
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Toiselle asteelle siirtymistä tukee myös nivelvaiheen uraohjaajan toiminta.  Uraohjaaja toimii yhteis-
työssä oppilaanohjaajien kanssa ja tukee niitä oppilaita, jotka tarvitsevat poikkeuksellisen paljon tukea 
toiselle asteelle siirtymisessä. 

Koulun ohjaussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa voidaan täsmentää kaikkien siirtymävaiheiden 
kuvausta. 

 

 

 
 
Muu yhteistyö 
 
Luolavuoren koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden ta-
hojen kanssa. 
 
Siirtymävaiheen yhteistyö kuudennelta vuosiluokalta seitsemännelle 
 
Oppilaiden siirtymää valmistellaan yhteistyössä ala- ja yläkoulun välillä. Keväällä järjestetään tiedonsiirto-
palaverit tulevien yläkoulujen kanssa, jotta oppilaiden opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät 
tiedot siirtyvät oppilaan opinpolun siirtymävaiheessa. Tietoja käytetään myös luokkien muodostamisen 
tukena. Huomiota kiinnitetään erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden tiedonsiirtoon ja sujuvaan siirty-
mään yläkouluun. Myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden erityistarpeet huomioidaan. Siirtymän 
päätoimijoina koulussamme ovat rehtori, luokanopettajat, erityisluokanopettajat, oppilaanohjaajaja, ku-
raattori ja psykologi. 
 
Luolavuoren koulun kuudesluokkalaiset tutustuvat yläkoulujen tarjontaan, toimintaan sekä erityispiirtei-
siin. Tarvittaessa eri vaihtoehdoista pidetään infotilaisuuksia ja keskustellaan yhdessä oppilashuollon ja 
huoltajien kanssa. 
 

 

 

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 
 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun es-
teetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskei-
siä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito.  Peda-
gogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edel-
lytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Opetuksen järjestäjällä on oikeus käyttää työrauhan turvaa-
miseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi myös kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpi-
tokeinoja.  Kasvatuskeskustelussa ja kurinpitoasioissa noudatettavasta menettelystä säädetään perus-
opetuslaissa.41 

                                                           
41 Perusopetuslaki 35 a § (1267/2013) sekä 36 § (477/2003) ja 36 a § (1267/2013) 
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Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Keskustelun 
tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti, 
kuulla oppilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia keinot tilanteen kor-
jaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja koulussa käyttäytymisen ja oppilaan 
hyvinvoinnin parantamiseksi. Opetuksen järjestäjä päättää, millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua 
käytetään.  

 
Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen 
erottaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta ti-
lasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan oi-
keus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa 
vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyt-
täytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritse-
vän käyttäytymisen vuoksi.42  

 
Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjän laatimaan ja ohjeistamaan opetussuunnitelman yhtey-
dessä suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä 
menettelytavoista43. Suunnittelun tarkoituksena on varmistaa toimintatapojen laillisuus ja yhdenmukai-
suus sekä oppilaiden yhdenvertainen kohtelu. Suunnittelu tukee myös koulun järjestyssääntöjen toteu-
tumista.  

 
Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokaisella sen alaisella koululla on käytössään kasvatuskeskus-
telujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma. Suunnitelma voidaan laatia osana 
opetussuunnitelmaa tai erillisenä. Se voidaan laatia kokonaisuudessaan koulujen yhteisenä tai siten, että 
suunnitelman rakenne ja keskeiset toimintatapalinjaukset ovat yhteisiä ja suunnitelma täsmennetään 
koulukohtaisesti.  

 
Suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon, että kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voidaan 
käyttää vain laissa mainittuja keinoja ja että näitä keinoja käytettäessä noudatetaan hallinnon yleisiä 
oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivi-
siin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus, kuitenkin 
siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten 
tulee olla suhteessa tekoon. Myös oppilaan ikä ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja 
ei saa käyttää oppilaita häpäisevällä tai loukkaavalla tavalla.  

 
Opetuksen järjestäjä päättää suunnitelman laatimisesta ja valmisteluun osallistuvista tahoista. Oppilaille 
tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun44. Yhteistyö huoltajien ja 
muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa tukee suunnitelman toteutumista. Henki-
löstöä ja oppilaskuntaa tulee kuulla ennen suunnitelman hyväksymistä tai päivittämistä.  

 
 

 
                                                           
42 Perusopetuslaki 36 (477/2003)ja 36 a - 36 i § (1267/2013) 
43 Perusopetuslaki 29 § (1267/2013) 
44 Perusopetuslaki 47 a § (1267/2013) 
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Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Opettaja tai 
rehtori määrää oppilaan kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen joh-
tanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa. Tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen 
syyt ja seuraukset sekä mietitään keinot käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasva-
tuskeskustelun pitää oppilaan siihen määrännyt opettaja tai rehtori.   Hän kirjaa kasvatuskeskustelun 
Wilma-järjestelmään. Kasvatuskeskustelusta on ilmoitettava huoltajalle ja hänelle tulee varata mahdolli-
suus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se teon luonne huomioon ottaen katsotaan tar-
peelliseksi.  
 
Koulun opetussuunnitelma sisältää suunnitelman kasvatuskeskustelusta ja kurinpidollisten keinojen käy-
töstä. Suunnitelmassa kuvataan, miten oppilaille, huoltajille ja muille yhteistyötahoille tiedotetaan suun-
nitelmasta, koulun järjestyssäännöistä sekä kurinpitoa käsittelevästä lainsäädännöstä ja miten oppilaat, 
huoltajat ja koulun henkilöstö arvioivat suunnitelman toteutumista.  
 
Koulun lukuvuosisuunnitelmassa voidaan täsmentää yllä mainittua suunnitelmaa. 
 

 

 

 
 
Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 
 
Jos oppilas toimii Luolavuoren koulun järjestyssääntöjen vastaisesti, hänen kanssaan käydään ohjauskes-
kustelu. Jokainen aikuinen on velvollinen puuttumaan tilanteisiin, joissa näkee koulun järjestyssääntöjä 
rikottavan ja aloittamaan tilanteen selvittelyn. Ohjauskeskustelussa pohditaan tilanteeseen vaikuttaneita 
syitä ja seurauksia sekä pyritään etsimään vaihtoehtoisia järjestyssääntöjen mukaisia toimintamalleja. Oh-
jauskeskustelut ovat osa oppilaan kasvatusta ja ohjausta hyviin tapoihin ja käyttäytymiseen.  
 
Jos oppilaan käyttäytyminen ei muutu ohjauskeskusteluista huolimatta, ohjataan hänet kasvatuskeskuste-
luun.  
 
Kasvatuskeskustelu:  

• voi määrätä opettaja tai rehtori  
• ilmoitetaan oppilaan huoltajille 
• huoltajilla on mahdollisuus osallistua, jos katsotaan tarpeelliseksi 
• kirjataan Wilmaan 

 
Mikäli oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kasvatuskeskustelun jälkeen, hänet voidaan määrätä uu-
delleen kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon, mikäli sitä pidetään perusteltuna. Toistuvasta epäasialli-
sesta käyttäytymisestä seuraa jälki-istunto.  
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Jälki-istunto: 
• pidetään koulutyön ulkopuolella 
• asiasta päättää jälki-istuntoon johtaneen tilanteen havainnut opettaja, joka kirjaa asian Wilmaan 
• ilmoitetaan huoltajalle 
• järjestetään yleensä saman päivän aikana kun on määrätty 
• jälki-istuntoon johtanut teko on yksilöitävä ja asiassa on kuultava oppilasta  

 
Oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos epäasiallinen käytös jatkuu jälki-istunnosta huolimatta tai 
kyseessä on vakava rikkomus.   
 
Kirjallinen varoitus:  

• antaa rehtori 
• teko on yksilöitävä ja oppilasta tulee kuulla asiasta 
• huoltajilla on mahdollisuus tulla kuulluksi 
• rehtori tekee tarvittaessa myös lastensuojeluilmoituksen 

 
Oppilas voidaan erottaa koulusta määräajaksi, jos kyseessä on erittäin vakava rikkomus.  Päätöksen erot-
tamisesta tekee monijäseninen jaosto. Huoltajille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi ennen rangaistuk-
sen määräämistä. Oppilaalle tulee järjestää tarvittava oppilashuolto.  
 
Oheisista käytännöistä, koulun järjestyssäännöistä sekä kurinpitoa käsittelevästä lainsäädännöstä tiedote-
taan oppilaita, huoltajia sekä koulun yhteistyötahoja Wilmassa, koulun kotisivuilla ja vanhempainilloissa.  
 

 
 

5.4 Opetuksen järjestämistapoja 
 
Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet ja olosuhteet sekä paikalliset mahdol-
lisuudet. Näin pyritään löytämään oppimista ja hyvinvointia parhaiten edistäviä ratkaisuja.  

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu tekee mahdolliseksi joustavan opinnoissa etenemisen. Vuosiluokkiin 
sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää koko koulun, joidenkin opetusryhmien tai yksittäisten oppilai-
den opiskelun järjestämisessä. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lahjakkuutta tukevana tai opintojen 
keskeyttämistä ehkäisevänä toimintatapana. Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun käytöstä määrätään 
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Mahdollisuudesta tulee mainita myös silloin, kun vuosiluokkiin si-
tomatonta opiskelua käytetään yksittäisen oppilaan kohdalla. 

Koko koulun tai yksittäisten oppilasryhmien osalta vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toteuttaminen 
edellyttää, että oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät sisällöt määritellään opetussuunni-
telmassa opintokokonaisuuksittain. Opintokokonaisuudet muodostetaan kussakin oppiaineessa valti-
neuvoston asetuksen määrittelemän tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opinto-
kokonaisuudet voidaan myös muodostaa yhdistämällä eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Opetus-
suunnitelmassa on määrättävä, mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaille pakollisia ja mitkä valinnaisia. 
Kaikille vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen osallistuville oppilaille tulee laatia opinto-ohjelma. 
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Mikäli vuosiluokkiin sitomatonta opetusta käytetään vain yksittäisen oppilaan kohdalla, laaditaan hä-
nelle opetussuunnitelmaan perustuva opinto-ohjelma. Siinä kuvataan oppilaan opintojen tavoitteet, 
määritellään opintokokonaisuuden suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityistavoitteet. Oppi-
laan opintojen etenemistä tulee seurata säännöllisesti. 

Oppimisen arvioinnista vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa määrätään luvussa 6. 

 

 
 
Tarvittaessa voidaan edetä vuosiluokkiin sitomattomasti oman opinto-ohjelman mukaan.  Rehtori tekee 
erillisen hallintopäätöksen vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta yleisen ja tehostetun tuen oppi-
laille.  
 

 

Yhdysluokkaopetus 

Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa opiskelee eri vuosiluokilla olevia tai vuosiluokkiin sito-
mattomasti edettäessä eri-ikäisiä oppilaita. Yhdysluokka voidaan perustaa joko oppilasmäärän pienuu-
den vuoksi tai pedagogisista syistä.  Opetus yhdysluokassa voidaan toteuttaa kokonaan oppilaiden vuo-
siluokkien mukaisesti tai osittain vuorokurssiperiaatetta noudattaen. Vuorokursseittain opiskeltaessa 
tulee huolehtia opiskeltavien sisältöjen jatkuvuudesta ja johdonmukaisesta etenemisestä. Erityisesti on 
huolehdittava oppilaiden opiskelutaitojen kehittymisestä. Mikäli yhdysluokan eri vuosiluokilla on joissa-
kin oppiaineissa erilaiset viikkotuntimäärät, oppiaineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös jakaa osiin ja 
siten tasata oppiaineiden opetustunnit. Oppiaineiden opetustunteja tasattaessa tulee aina turvata op-
pilaan oikeus opetussuunnitelmassa määriteltyyn kokonaistuntimäärään. Mikäli oppilas siirtyy vuoro-
kurssiperiaatteen mukaisesta opiskelusta vuosiluokittain etenevään opiskeluryhmään, oppilaan opetus 
järjestetään yksilöllisesti mahdollisen puuttuvan oppimäärän tai sen osan suorittamiseksi. 

Opiskelu yhdysluokassa voidaan toteuttaa myös vuosiluokkiin sitomattomana perusopetusasetuksen 
mukaisesti45. Tällöin oppimäärä määritellään opetussuunnitelmassa opintokokonaisuuksina jakamatta 
sitä vuosiluokkiin.   Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu voi koskea kaikkia koulun oppilaita, tiettyä yhdys-
luokkaa tai yksittäisiä oppilaita. 

Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää monialaisia 
oppimiskokonaisuuksia.  Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertais- ja mallioppimisen 
mahdollisuuksia. Yhdysluokissa lähiopetusta voidaan tukea ja rikastaa myös etäyhteyksiä hyödyntäen. 

 

 

                                                           
45 Perusopetusasetus 11 § 3 mom.  
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Katsomusaineiden opetus voidaan järjestää oppilasmäärän pienuuden vuoksi yhdysluokkaopetuksena 
joko siten, että kukin oppilas opiskelee oman vuosiluokkansa tavoitteita ja sisältöjä tai vaihtoehtoisesti 
vuorokurssiperiaatetta noudattaen. Järjestelyillä turvataan, että kaikki opetussuunnitelman perusteissa 
määritellyt tavoitteet ja sisällöt ovat mukana opetuksessa. 
 
Mikäli oppilas siirtyy vuorokurssiperiaatteen mukaisesta opiskelusta vuosiluokittain etenevään opiskelu-
ryhmään, oppilaan opetus järjestetään yksilöllisesti mahdollisen puuttuvan oppimäärän tai sen osan suo-
rittamiseksi. 
 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan, mitkä ovat yhdysluokkaopetuksen keskeiset toimintatavat, mi-
käli koulu järjestää opetusta pääsääntöisesti yhdysluokkaopetuksena. 
 
Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, mitkä ovat yhdysluokkaopetuksen keskeiset toimintatavat, 
mikäli koulussa järjestetään yhdysluokkaopetusta satunnaisesti. 
 

 

 

 

 
 
Yhdysluokkaopetus 
 
Luolavuoren koulussa yhdysluokkaopetusta voidaan järjestää tarvittaessa, jos kahden luokka-asteen ope-
tusryhmät ovat niin pienet, että yhdistäminen on perusteltua (esim. elämänkatsomustiedon opetus). 
 
Yhdysluokkaopetuksen vuosittaiset käytännöt kuvataan lukuvuosisuunnitelmassa. 
 

 

 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus 

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää ope-
tusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyden kautta annetta-
vasta opetuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen järjestäjä. Opetusta-
van soveltuvuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten näkökulmasta.  
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Etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä valinnaisten 
aineiden opetusta. Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella edistetään oppilaiden yhdenvertaisia mah-
dollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta ja sijainnista riippumatta. 
Etäyhteyksien käyttö lisää osaltaan koulun toiminnan ekologista kestävyyttä. 

Etäyhteyksiä hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyttää että eheyttää. Opetuksella voidaan vastata 
oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota erityislahjakkuuden kehittymistä tukevaa opetusta, syventää 
koulun tarjoamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehtia opetuksesta joissakin poikkeustilan-
teissa, esimerkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana.  Etäyhteyksien ja erilaisten opetusteknologioi-
den käyttö monipuolistavat oppimisympäristöjä. Tällöin voidaan käyttää eri opettajien osaamista sekä 
koulun yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten kansainvälisten verkostojen asiantuntemusta oppilai-
den tarpeiden ja opetuksen tavoitteiden mukaisesti.  

Oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen 
periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetusryhmällä tulee olla turvallisuudesta ja 
hyvinvoinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet oppimista edistävään vuorovaikutukseen 
tulee turvata. Oppilaiden tarpeet huomioonottavalla ja opetusteknologian mahdollisuuksia hyödyntä-
vällä pedagogisella suunnittelulla varmistetaan opetuksen laadukas toteuttaminen. Tekijänoikeuksia 
koskevan lainsäädännön toteutumiseen kiinnitetään erityistä huomiota.   

 

 

 
 
Etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta eli etäopetusta voidaan järjestää, kun opetusta ei ole mahdollista 
järjestää omassa koulussa lähiopetuksena. Erityisesti kielten ja pienryhmäisten uskontojen opetuksen 
järjestämiseen etäopetus tuo lisää mahdollisuuksia.  

Etäopetusta voidaan järjestää myös oppilaille, jotka joutuvat olemaan terveydellisistä syistä pitkiä aikoja 
pois koulusta. Rehtori tekee päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä (POL 18§) yleisen ja tehostetun 
tuen oppilaille. Opetus suunnitellaan yhteistyössä oman ja mahdollisesti sairaalakoulun, huoltajan ja op-
pilaan kesken. Järjestelyiden tavoitteena on, että oppilas etenee mahdollisuuksiensa mukaisesti oppiai-
neissa sekä kykenee säilyttämään sosiaaliset suhteensa luokkatovereihinsa ja kouluun.  

Etäopetusta voidaan hyödyntää myös opetusta rikastuttavana menetelmänä, esimerkiksi koulun ulko-
puolisten toimijoiden tarjoamana. 

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan työnjako, vastuunjako ja käytännön toteutus, mikäli koulussa 
järjestetään etäopetusta.  

 

Joustava perusopetus 
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Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7–9 vuosiluok-
kien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa46. Tässä käytetään joustavan perus-
opetuksen toiminnasta nimitystä joustava perusopetus. Opetus toteutetaan perusopetusta koskevien 
säädösten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.  

Joustavalla perusopetuksella pyritään vähentämään perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäisemään 
syrjäytymistä47. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa. Perus-
opetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi oppilaita tuetaan, kun he siirtyvät seuraavaan koulutusvai-
heeseen ja edistetään heidän valmiuksiaan menestyä opiskelussa.  

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko 
opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja 
työelämästä.  Opetuksessa korostuu moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja organisaatioiden väli-
nen yhteistyö. Yhteistyöhön voivat osallistua myös ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistys-
työn oppilaitokset sekä nuorten työpajat. Joustavaa perusopetusta suunnittelemaan ja organisoimaan 
voidaan muodostaa ohjausryhmä. 

Koulun toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään niin, että ne vastaavat joustavaan perusopetuk-
seen valittujen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Erityistä huomiota kiinnitetään työmuotoihin, joilla lisä-
tään oppilaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä sekä vahvistetaan huoltajien ja kaik-
kien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä kasvatustyötä. Opetuksessa painotetaan 
toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä. 

Joustava perusopetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisym-
päristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen48. Opettajan lisäksi 
toimintaan osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön 
sekä muuhun tuki- ja neuvontatyöhön perehtynyt, opetuksen järjestäjän nimeämä ammattilainen. Ope-
tusta voidaan tarvittaessa antaa osittain myös muun opetusryhmän yhteydessä. 

Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimis-
ympäristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. Näiden jaksojen 
aikana oppilailla on oikeus opettajan antamaan ohjaukseen ja opetukseen. Oppilaille annetaan opetus-
suunnitelman mukaisia oppimistehtäviä. Suoriutuminen oppimistehtävistä otetaan huomioon oppilaan 
arvioinnissa. Työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä oppilaiden kanssa työskentelevä henkilöstö 
tulee perehdyttää työturvallisuuteen, tietosuojaan ja salassapitoon liittyviin sekä muihin tarvittaviin sää-
döksiin.   

Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai huoltajan hakemuksesta. Oppilaita valittaessa 
heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan 
perusteista ja valintamenettelystä.49 Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös joka valmistellaan mo-
niammatillisesti. Jos yksittäinen oppilas siirtyy pois joustavasta perusopetuksesta ennen perusopetuk-
sen päättymistä, tehdään joustavan perusopetuksen päättymisestä hallintopäätös. 

                                                           
46 Perusopetuslaki 5 § (1707/2009) 
47 Perusopetusasetus 9 a § 1 mom. (1768/2009) 
48 Perusopetusasetus 9 a § 2 mom. (1768/2009) 
49 Perusopetusasetus 9 b § 2 mom. (1768/2009) 
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Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja koulunkäynnin tu-
keen, ohjaukseen ja oppilashuoltoon. Oppilas voi tarvitessaan saada yleistä tai tehostettua tukea. Poik-
keuksellisesti joustavaan perusopetukseen voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli op-
pilas kykenee noudattamaan opetuksessa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan pitää 
oppilaan edun mukaisena.50  

Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle jo aiemmin 
laadittua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Se si-
sältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen aikana laadittava oppimissuunnitelma. 
Lisäksi oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan perusopetukseen liittyvät erityispiirteet, ku-
ten opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Mikäli oppilas saa erityistä tu-
kea, joustava perusopetus kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä kos-
kevassa suunnitelmassa eli HOJKsissa. 
 

 

 
 
Joustavaa perusopetusta (JOPO) voidaan järjestää niille 7. – 9. luokan oppilaille, joiden oppivelvollisuu-
den suorittaminen on vaarassa esimerkiksi heikon opiskelumotivaation tai runsaiden poissaolojen vuoksi. 
Oppilas ei kuitenkaan voi hakea JOPO-luokalle enää 9 luokan kevääksi. 
 
Oppilaan omassa koulussa kerrotaan oppilaalle ja huoltajalle mahdollisuudesta JOPO-opetukseen sekä 
selvitetään sen toimintaperiaatteet. Tarvittaessa konsultoidaan JOPO-opetuksen asiantuntijoita. Oppilas 
ja huoltaja täyttävät hakemuksen JOPO-opetukseen (linkki).  Koulu tekee pedagogisen arvion (tai poik-
keuksellisesti pedagogisen selvityksen), joka liitetään hakemukseen yhdessä kuraattorin tai tarvittaessa 
muun oppilashuollon asiantuntijan lausunnon kanssa.  
 
Hakijat ja heidän huoltajansa haastatellaan. Haastattelussa selvitetään oppilaan kokonaistilanne ja mah-
dollisuus hyötyä JOPO-opetuksesta. Haastattelussa ja oppilasvalinnan valmistelussa ovat mukana JOPO-
opetusta antavan koulun rehtori, opettaja ja kuraattori. JOPO-opetusta antavan koulun rehtori tekee 
päätöksen oppilaaksi ottamisesta hakemuksen ja haastattelun perusteella. Valinnassa painotetaan oppi-
laan mahdollisuutta hyötyä JOPO-opetuksesta, valmiutta sitoutua säännölliseen koulunkäyntiin ja tavoit-
teelliseen koulutyöhön JOPO-opetuksessa, motivaatiota työ- ja toimintapainotteiseen opiskeluun sekä 
kykyä suoriutua työpaikkaopiskelujaksoista.  
 
JOPO-opetuksessa työskentelee opettajan lisäksi ohjaaja. Ryhmässä on enintään kymmenen oppilasta. 
JOPO-opetuksessa korostetaan työ- ja toimintapainotteista oppimista. Sen toimintatavat tukevat oppi-
laan osallisuutta omaan oppimiseensa ja ryhmässä tapahtuvaa yksilöllisesti eriytettyä etenemistä. Työs-
kentelylle on tunnusomaista henkilökohtainen oppilaanohjaus sekä paja-, projekti- ja urakkatyöskentely 
JOPO-verkostossa toimivien tahojen kanssa. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan yhteenkuuluvuutta kou-
luyhteisöönsä sekä huoltajien ja henkilöstön yhteistä kasvatustyötä. 
 
Oppilaalle laaditaan koulun tekemän pedagogisen arvion pohjalta joko yleisen tai tehostetun tuen oppi-
missuunnitelma (erityisen tuen oppilaalle HOJKS).  Suunnitelmassa kuvataan tavallisten oppimissuunni-
telmaan liittyvien seikkojen lisäksi joustavaan perusopetukseen liittyvät erityispiirteet, kuten opetuksen 

                                                           
50 Perusopetusasetus 9 b § 1 mom. (1768/2009) 
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järjestäminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Oppimissuunnitelmassa huoltaja sitoutuu yh-
teisesti sovittuihin kasvatuksellisiin tavoitteisiin ja oppilaan tukemiseen JOPO-opetuksen tavoitteiden 
saavuttamisessa.  
 
Työharjoittelujakson käytännön yhteistyöstä sovitaan yhdessä JOPO-opettajan, JOPO-ohjaajan, oppilaan 
ja työssäoppimisen ohjaajan kanssa. Tällöin kirjataan suunnitelma jakson laaja-alaisen oppimisen tavoit-
teista, sisällöistä ja arvioinnista. Jakso arvioidaan lopuksi suunnitelman mukaisesti yhdessä oppilaan, 
työssäoppimisen ohjaajan, JOPO-opettajan ja/tai -ohjaajan kanssa.  Työssäoppimispaikan ohjaaja vastaa 
työssä oppimisen käytännön ohjauksesta. Opettaja vastaa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuesta ja 
ohjaamisesta. JOPO-ohjaaja tukee oppilasta koulussa ja työssäoppimispaikassa. (Tukimateriaali) 
 

 

Opetus erityisissä tilanteissa 

Oppilaan opetuksen järjestäminen ja oppilaan tarvitsema tuki edellyttää erityistä pohdintaa esimerkiksi 
oppilaan sairastuessa vakavasti tai vaikeassa elämäntilanteessa. Perusopetusta voidaan tällöin järjestää 
muun muassa sairaalaopetuksena, koulukodissa, vastaanottokodissa tai -keskuksessa taikka vankilassa 
tai muussa rangaistuslaitoksessa annettavana opetuksena.  

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä 
määrin kuin se oppilaan terveys huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan sijainti-
kunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle oppi-
laalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikois-
sairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos ope-
tuksen järjestäminen muutoin ei ole perusopetuslain tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta 
oppilaan edun mukaista. Myös kunta, jossa on erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voi järjestää 
opetusta erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetuksessa 
yhdistyvät oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntou-
tuksellinen tavoite. Oppilaan opetuksen järjestäjä ja sairaalan sijaintikunta sopivat ja järjestävät mo-
niammatillisessa yhteistyössä siirtymisen kannalta välttämättömän tuen sairaalaopetukseen tai sieltä 
takaisin omaan kouluun siirtyvälle oppilaalle.51 Sairaalaopetuksessa voidaan hyödyntää myös etäyhteyk-
sien kautta tapahtuvaa opetusta.  Oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan kotikuntakorvauksen 
sairaalakoulussa olevista oppilaista. 

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa se kunta, johon lapsi on sijoitettu. Lastensuo-
jelulaitokseen sijoitetun oppilaan opetuksesta vastaa laitoksessa toimiva koulu, jos laitoksella on ope-
tuksen järjestämislupa. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnalle on säädetty 
velvollisuus maksaa kotikuntakorvaus.52 Oppivelvollisuusikäisten vankilaopetuksesta vastaa se kunta, 
jossa vankila sijaitsee. 

Kunta voi osoittaa oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesti oman kunnan koulun sijasta myös toisen 
kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän koulun, jolla on opetuksen järjestä-
mislupa, tai valtion koulun. 

 
                                                           
51 Perusopetuslaki 4 a § (1267/2013) 
52 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 41 § (1271/2013) 
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Sairaalakoulussa annetaan oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävää sekä oppilaan hoitotavoitteita tukevaa 
kokonaiskuntoutuksellista opetusta. Opetukseen ovat oikeutettuja Turun yliopistollisessa keskussairaa-
lassa osastohoidossa olevat oppivelvolliset oppilaat sekä tarvittaessa myös muussa erikoissairaanhoi-
dossa (avohoito) olevat oppivelvolliset oppilaat, joiden koulunkäynti on keskeytynyt tai on vaarassa kes-
keytyä ja joiden opetusta ei ole saatu muutoin järjestettyä oppilaan edun mukaisesti.  

Avohoidossa olevan oppilaan opetuksen järjestämisestä sairaalakoulussa sovitaan yhdessä sairaalakou-
lun sijaintikunnan, oppilaan opetuksen järjestäjän sekä oppilaan kotikuntalain mukaisen kotikunnan 
kanssa. Järjestelyissä kuullaan oppilasta, tämän huoltajaa, oppilaan opetuksen järjestäjää sekä oppilas-
huoltohenkilöstöä. Sairaalakoulun avo-opetukseen ottamisesta päättää sairaalakoulun johtaja. Oppilas-
paikka edellyttää hoitavan lääkärin puoltavaa lausuntoa, josta ilmenee oppilaan hoitosuunnitelma.  

Sairaalakoulussa opiskellessaan oppilas pysyy oman koulunsa oppilaana. Oppilaat noudattavat ensisijai-
sesti oman koulunsa opetussuunnitelmaa.  Opetuksen järjestämisessä otetaan huomion oppilaan psyyk-
kiset ja fyysiset voimavarat. Oppimista arvioidaan yhteistyössä oppilaan oman koulun kanssa. Sairaala-
koulujakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä sairaalakoulun, huoltajien, oman koulun, hoidon sekä tar-
vittaessa sosiaalitoimen toimijoiden kesken. Moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa 
koulunkäynti poikkeavassa elämäntilanteessa sekä tukea oppilaan kuntoutumista ja toimintakyvyn para-
nemista. Tämä mahdollistaa oppilaan paluun omaan kouluun tai siirtymisen toisen asteen opintoihin.  
Sairaalakoulu tarjoaa tarvittaessa muille kouluille konsultaatiota ja koulutusta opetuksen järjestämisen 
tueksi erityisissä tilanteissa.  

 

5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta  
 

Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa ja muuta ope-
tukseen läheisesti liittyvää toimintaa53. Opetuksen järjestäjä päättää toiminnan järjestämisestä ja laa-
juudesta. Myös kouluruokailu, välituntitoiminta sekä koulun päivänavaukset, juhlat, retket, opintokäyn-
nit ja leirikoulut sekä mahdollisuuksien mukaan koulumatkat järjestetään siten, että ne tukevat oppilai-
den oppimiselle, monipuoliselle kehittymiselle ja hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita. Ne myös osaltaan 
vahvistavat kokemusta hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä ja tekevät mahdolliseksi oppilaiden näkö-
kulmasta eheän, vireyttä vahvistavan ja vaihtelevan päivän. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määri-
tellään toimintaa ohjaavat tavoitteet ja järjestämisen periaatteet. Koulukohtaisesta järjestämisestä pää-
tetään lukuvuosisuunnitelmassa.  

 
Koulun kerhotoiminta  

 
Kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, jonka lähtökohtana ovat koulun kasvatukselliset, 
opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet. Se on osa maksutonta perusopetusta ja rakentaa omalta osal-
taan toiminnan yhteisöllisyyttä ja rikastuttaa koulun toimintakulttuuria.  Kerhotoiminnan tehtävä on tu-
kea oppilaiden monipuolista kasvua ja kehitystä. Kerhot tarjoavat oppilaille mahdollisuuksia tutustua 

                                                           
53 Perusopetuslaki 47 § 
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erilaisiin harrastuksiin. Tavoitteena on lisätä harrastuneisuutta sekä tuottaa yhdessä tekemisen, osaa-
misen, onnistumisen ja ilon kokemuksia. Kerhotoiminnassa oppilaat saavat tilaisuuksia koulussa opitun 
soveltamiseen, luovaan toimintaan ja monimuotoiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten oppilai-
den kanssa. Kerhot voivat lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä arjen hallintaa 
ja turvallisuutta. 
 
Joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla tuetaan oppilaan päivän kokonaisuutta. Kerhotoiminnan järjes-
tämis- ja toteuttamistapoja kehitetään ja oppimisympäristöä muokataan harrastuneisuutta tukevaksi. 
Oppilaiden osuutta kerhotoiminnan suunnittelussa lisätään.  Kerhotoiminnan järjestäminen tarjoaa 
mahdollisuuden vahvistaa myös kodin ja koulun kasvatusyhteistyötä sekä yhteistyötä ympäröivän yh-
teiskunnan kanssa. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä eri hallintokuntien, yhtei-
söjen, yritysten ja järjestöjen sekä koulun muiden sidosryhmien osaamista.  
 
Koulun kirjastotoiminta  

 
Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää koulukirjastotoimintaa ja toteuttaa sitä 
yhteistyössä lähikirjaston ja muiden kirjastojen kanssa.  Kirjastotoiminnalla vahvistetaan oppilaiden 
yleissivistyksen ja maailmankuvan laajenemista ja avartumista. Monimuotoinen koulukirjastotoiminta 
tukee oppimiskäsityksen toteutumista aidoissa oppimistilanteissa ja luo oppilaille mahdollisuuksia mo-
nenlaisten vastuutehtävien hoitamiseen. Koulun kirjasto ja muut kirjastot tarjoavat aktivoivia ja virikkei-
siä oppimisympäristöjä sekä monipuolisia työtapoja. Kirjastotoiminnan tehtävänä on kannustaa oppi-
laita omaehtoiseen lukemiseen ja omiin lukuvalintoihin, tyydyttää heidän tiedonhaluaan, kannustaa ha-
kemaan tietoa eri lähteistä ja arvioimaan tietolähteitä. Toiminta lisää mahdollisuuksia opetuksen eriyt-
tämiseen, oppilaiden yksilöllisten kiinnostusten mukaiseen työskentelyyn sekä yhteistyöhön kotien 
kanssa. Yhdessä koulu ja kirjasto ohjaavat elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 

Kouluruokailu 

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaa-
misen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksu-
ton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestettynä ja ohjattuna ruokailuna.54 Kouluruokai-
lun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. 
Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaa-
mista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita.  Oikea-aikainen ja kiireetön ruokailu ja mahdolliset 
välipalat varmistavat jaksamisen koulupäivän aikana. Viihtyisä ruokailuhetki lisää hyvinvointia koko kou-
luyhteisössä.  

Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokai-
lun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opettajat huolehtivat ruo-
kailun yhteydessä annettavasta ohjauksesta ja kasvatuksesta yhdessä koulun muiden aikuisten kanssa. 
Kouluruokailun tavoitteista ja järjestämisestä keskustellaan kotien kanssa ja yhdessä tuetaan oppilaiden 
kehitystä. Kouluruokailuun osallistumista sekä ruoan ja ruokailutilanteen laatua seurataan ja arvioidaan 
säännöllisesti.  

                                                           
54 Perusopetuslaki 31 § 2 mom. 
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Opetushenkilöstö ja ruokailusta vastaava henkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun järjestämisessä 
ja toiminnan kehittämisessä. Mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairau-
den hoitoon liittyviä tarpeita, tulee oppilaan, huoltajan, ruokailusta vastaavan henkilöstön ja kouluter-
veydenhuollon sopia yhdessä ruokailuun liittyvistä tukitoimista ja seurannasta.55  

 

Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat 

Perusopetusasetuksen mukaan opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähintään 45 minuuttia ja opetuk-
seen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi. Osa työajasta voidaan käyttää työ-
elämään tutustuttamiseen sekä lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin.56 Säännös luo 
edellytykset koulupäivän monenlaiseen rytmittämiseen sekä välituntien järjestämiseen oppilaiden hy-
vinvointia edistävällä tavalla. Yhteisiä tapahtumia voivat olla muun muassa koulun juhlat, teemapäivät 
ja retket. Opintokäynnit ja leirikoulut voivat koskea koko kouluyhteisöä tai vain joitakin tai jotakin ope-
tusryhmää. Myös niissä hyödynnetään perusopetusasetuksen mukaista koulutyön joustavan järjestämi-
sen mahdollisuutta. Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella57. 

Koulun yhteisöllisyyden ja oppilaiden terveen kehityksen, sosiaalisten suhteiden sekä opiskelussa jaksa-
misen kannalta välitunnit, päivänavaukset ja monenlaiset yhteiset tapahtumat ovat tärkeitä. Niitä hyö-
dynnetään myös osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Ne vahvistavat oppilaiden laaja-alaista osaa-
mista ja tekevät näkyväksi koulun kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Opintokäynnit ja leirikou-
lut puolestaan tarjoavat mahdollisuuksia oppimisympäristön laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa 
tilanteissa sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.  

Opetuksen järjestäjällä on paljon harkintavaltaa sen suhteen, miten koulupäivä jaetaan opetusjaksoihin 
ja välitunteihin, mitä muuta toimintaa koulupäiviin sisältyy ja millaisia toimintamuotoja käytetään. Rat-
kaisut muokkaavat koulun toimintakulttuuria. Niitä tehtäessä otetaan huomioon perusopetuksen toi-
mintakulttuurin kehittämisen periaatteet.  

 

 

Koulumatkat ja koulukuljetukset 

Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Heitä opastetaan 
sekä itsenäisesti että koulukuljetuksin liikuttaessa huolehtimaan omasta ja muiden turvallisuudesta ja 
käyttäytymään matkaa tehdessään hyvin.  

Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta turvalli-
suudesta huolehditaan sopimalla menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä58. Niistä sekä kuljetusjärjeste-

                                                           
55 Perusopetuslaki 3 § 2 mom. , 31 a § 1 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelutervey-
denhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 13 §  
56 Perusopetusasetus 3 § 4 ja 5 mom.  
57 Perusopetusasetus 6 § 
58 Perusopetuslaki 32 §  
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lyistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Koulun tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta, koulumatkalla ta-
pahtuneesta kiusaamisesta, väkivallasta tai häirinnästä tekoihin syyllistyneiden sekä niiden kohteina ol-
leiden oppilaiden huoltajille ja tarvittaessa tukea huoltajia asian selvittämisessä59. 

 
 

 
 
Kouluruokailussa pyritään rauhalliseen ja miellyttävään sekä ruokaa arvostavaan ruokailuhetkeen huomi-
oiden oppilaiden erityistarpeet. Opettajat yhteistyössä koulun muiden toimijoiden kanssa huolehtivat 
ruokailutilanteessa ruoka-, terveys- ja tapakasvatuksesta sekä korostavat kestävään elämäntapaan liitty-
viä tavoitteita. Kouluruokailun toimintakulttuuria arvioidaan ja kehitetään yhdessä oppilaiden, huoltajien 
ja ruokapalveluista vastaavan tahon kanssa.  

Oppilaita kannustetaan toiminnallisuuteen ja liikkumiseen koulupäivän aikana. Oppilaat osallistuvat liik-
kumaan aktivoivien toimintamuotojen ja välituntialueiden kehittämiseen. Välituntien aikana tapahtuvaa 
omaehtoista liikkumista tuetaan eri tavoin. Koulussa voi mm. toimia välituntiliikuttajina oppilaita, jotka 
ovat saaneet välituntiliikunnan ohjaamiseen liittyvää koulutusta. Välituntiliikuttajat järjestävät muille op-
pilaille liikunnallista toimintaa välitunneilla.  

Huoltajia kannustetaan edistämään lapsen koulumatkaliikuntaa. 

Koulukuljetusohjeet löytyvät Turun kaupungin verkkosivustolta. linkki 

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan kerhotoiminnan järjestäminen sekä yhteistyö aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan järjestäjien kanssa. 

 

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri   
 
Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää 
oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida 
monipuolisesti.60 Nämä tehtävät ovat perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Pai-
nopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. 

 
Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja 
ihmisenä.  Erityisen suuri merkitys on opettajien antamalla palautteella. Monipuolinen arviointi ja siihen 
perustuvan ohjaavan palautteen antaminen ovat opettajien keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden 
koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Kouluissa kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piir-
teitä ovat  
- rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri 
- oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa 

                                                           
59 Perusopetuslaki 29 § 7 mom. (1267/2013) 
60 Perusopetuslaki 22 § 

https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/koulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset
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- oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen näkyväksi 
tekeminen koko oppimisprosessin ajan 

- arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys 
- arvioinnin monipuolisuus 
- arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa. 

 
Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Opettajat huolehtivat siitä, että 
oppilaat saavat alusta lähtien oppimista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä tietoa edistymisestään 
ja osaamisestaan. Onnistumisen kokemukset kannustavat oppimaan lisää, mutta myös epäonnistumiset 
tai virheelliset ratkaisut ovat osa oppimisprosessia. Niitä hyödynnetään opetuksessa oppimista edistä-
vällä ja oppilaita kunnioittavalla tavalla. Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä 
ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajille. Tämä luo edellytyksiä oppilaiden itsearvioin-
nin ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymiselle perusopetuksen aikana.  

Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria. Huoltajien kanssa keskustellaan koulutyön ta-
voitteista ja koulun arviointikäytänteistä. Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä 
ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein tietoa oppilaalle itselleen ja huoltajalle. Oppilaalla ja huol-
tajalla on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin.61 Opetta-
jan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut edistävät keskinäistä luottamusta ja välittävät tietoa oppi-
laan tilanteesta. Tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen tärkeää.  

Arviointi on myös opettajien itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin väline. Arvioinnilla saatu tieto aut-
taa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Se luo perustaa opetuksen eriyt-
tämiselle ja auttaa oppilaiden mahdollisten tuen tarpeiden tunnistamisessa. Opetuksen järjestäjä seuraa 
oppimisen arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee arvioinnin kehittämistä. 

6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 
 
Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä päättöarviointiin. Sekä 
opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa noudatetaan arvioinnin yleisiä periaatteita. 

Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin 

Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille tulee aina 
perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarken-
nettuihin tavoitteisiin. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppi-
laiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Opettajat huolehtivat, 
että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden tiedossa. Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimi-
sen edistymisen tarkastelu suhteessa tavoitteisiin on tärkeä osa myös oppilaan itsearviointitaitojen ke-
hittämistä.  

Todistusten antamiseen liittyvässä oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään opetussuunnitelman pe-
rusteissa määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä.  Arviointikriteerit on laadittu 6. ja 7. 
luokan nivelvaiheeseen sekä päättöarviointiin tukemaan opettajien työtä ja yhtenäistämään arviointia. 

                                                           
61 Perusopetusasetus 10 § ja 13 § 
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Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät hyvää osaamista kuvaavaan sa-
nalliseen arvioon tai arvosanaan 8 vaadittavan tason.  

Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukai-
sesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin edellä mainittuja arvi-
ointikriteerejä käyttäen.  Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opis-
kelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen 
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin 
eikä osaamisen tason määrittelyssä käytetä edellä mainittuja arviointikriteerejä.  

 
Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt 

Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen tulee suunnitella ja toteuttaa oppilaiden ikäkauden ja edel-
lytysten mukaisesti.  Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden onnistumisiin ja oppimi-
sen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen.  

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden edistymisestä op-
pimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden 
erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä huolehtia siitä, ettei edistymisen ja osaamisen osoittamiselle 
ole esteitä. Erilaisissa arviointi- ja näyttötilanteissa varmistetaan, että kukin oppilas ymmärtää tehtäväksi 
annon ja saa riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen. Lisäksi huolehditaan mahdollisuuksista hyödyn-
tää tarvittaessa tieto- ja viestintätekniikkaa ja antaa suullisia näyttöjä. Myös oppilaiden mahdollisesti 
tarvitsemien apuvälineiden saatavuudesta sekä tarvittavista avustajapalveluista huolehditaan. Lievätkin 
oppimisvaikeudet ja oppilaiden mahdollisesti puutteellinen opetuskielen/ suomen kielen/ruotsin kielen 
taito tulee ottaa huomioon arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Samoin ote-
taan huomioon oppilaiden opiskelua varten mahdollisesti määritellyt opetuksen erityiset painoalueet.  

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon kunkin oppi-
laan kielitausta sekä kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Jotta oppilas voi osoittaa edistymistään 
ja osaamistaan mahdollisista suomen tai ruotsin kielen puutteista huolimatta, arvioinnissa kiinnitetään 
erityistä huomiota oppilaan tilanteeseen sovitettuihin, monipuolisiin ja joustaviin arviointitapoihin.  

 

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen  

Opetuksessa kehitetään oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin antamalla tilaa oppimisen ja opintojen 
edistymisen pohdintaan ja kehittämällä itsearviointitaitoja. Oppilaita ohjataan niin yksilöinä kuin ryh-
mänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tarkoitus on, että 
opettajat auttavat oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään niiden saavuttamiseksi parhaita toi-
mintatapoja.   

Alemmilla vuosiluokilla itsearviointitaitoja kehitetään auttamalla oppilaita tunnistamaan onnistumisiaan 
ja vahvuuksiaan koulutyössä sekä tulemaan tietoiseksi työlle sovittavista tavoitteista. Opetusryhmän yh-
teistä arviointikeskustelua käytetään paljon, annetaan myönteistä palautetta ja osoitetaan, miten mo-
nenlaisin tavoin jokainen voi onnistua työssään. Ylemmillä luokilla huomion kiinnittäminen onnistumisiin 
ja vahvuuksiin on edelleen tärkeää, mutta oman oppimisen ja opintojen edistymisen tarkastelu voi olla 
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analyyttisempää. Se ohjaa oppilaita toimimaan yhä itseohjautuvammin. Myös tällöin opettajien on tär-
keä kehittää oppilaiden keskinäistä arviointikeskustelua eli vertaisarviointia osana ryhmän työskentelyä. 
Näin oppilailla on mahdollisuus oppia antamaan ja saamaan rakentavaa palautetta. Itsearvioinnin ja ver-
taisarvioinnin avulla jokainen oppilas voi tulla tietoisiksi edistymisestään ja ymmärtää, miten itse voi 
vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen. 

 
 

 
 
Arvioinnissa tulee huomioida oppilaan kehittyvä suomen kielen taito, kun oppilaan äidinkieli on muu kuin 
opetuskieli. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus mm. täydentää kokeita suullisesti, käyttää apuna sanakir-
jaa ja vastata omalla äidinkielellä. Arvioinnissa voidaan käyttää tukena omakielisen opettajan arvioita op-
pilaan taidoista ja tiedoista. 
 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan, mitkä ovat koulun yhteiset opintojen aikaisen formatiivisen arvi-
oinnin ja palautteen antamisen periaatteet 

• mitä työtapoja koulussa käytetään monipuolisen arvioinnin toteuttamisessa 
• miten oppilas osallistuu oman oppimisprosessinsa arviointiin  
• miten oppilaan itsearviointia, vertaisarviointia ja opetusryhmän yhteistä arviointikeskustelua ke-

hitetään ja toteutetaan. 
 

 

 

 
 
Luolavuoren koulun yhteiset opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen peri-
aatteet 
 
Luolavuoren koulussa formatiivinen arviointi on pääosin oppimisen ohjaamista palautteen avulla, vuoro-
vaikutusta oppilaan kanssa.  Ohjaava palaute on realistista, mutta kannustavaa ja oppimista edistävää, 
vahvuusajatteluun ohjaavaa. Ohjaavan palautteen antamisen tarkoituksena on kannustaa oppilasta ha-
vaitsemaan omia vahvuuksiaan ja taitojaan, mutta toisaalta myös yrittämään, harjoittelemaan sitkeästi ja 
kenties ylittämään itsensä. Palautetta annettaessa huomioidaan oppilaalle luontaisimmat viestintäkeinot. 
Palautetta annetaan kirjallisesti, sanallisesti, kuvin tai elein. 
 
Opintojen aikainen arviointi on oppilaan tarpeista lähtevää, oppilaan ikä- ja kehitystasoa vastaavaa ja tar-
vittaessa soveltavaa. Luolavuoren koulussa arvioinnin tärkeitä periaatteita ovat konkreettisuus, yksilölli-
syys ja kannustavuus. Tavoitteet asetetaan konkreettisiksi, tarvittaessa osataidoiksi pilkkoen, huomioiden 
kunkin oppilaan/opetusryhmän kyky hahmottaa tavoitteita. Keskeistä on oppilaan tietoisuuden lisääminen 
omaan oppimiseen liittyvistä asioista, sisältöjen ja tavoitteiden ymmärtäminen sekä lisääntyvä oman op-
pimisen ohjaaminen. 
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Itsearviointi on osa oppimisprosessia. Oppilas arvioi lukuvuoden aikana säännöllisesti oppimistaan, työs-
kentelyään ja käyttäytymistään. Lähtökohtana on oppimisprosessin näkyväksi tekeminen ja toiminnan rat-
kaisukeskeisyys. Opettajan ja oppilaan väliset sekä opetusryhmän yhteiset arviointikeskustelut ovat for-
matiivista arviointia. Luokkatunteja hyödynnetään arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa. Oppilasta 
ohjataan antamaan rakentavaa palautetta muille ja arvioimaan omaa oppimisprosessia sekä tarkastele-
maan edistymistään. Arviointia kehitetään yhteistyössä oppilaiden kanssa. 
 
Itsearviointi vaatii tietoista ja kriittistä itsensä tutkimista, jota Luolavuoren koulussa harjoitellaan positiivi-
sen havaitsemisen pohjalta. Oppilaita kannustetaan arvioimaan omia tunteitaan, toimiaan, toimintansa 
edellytyksiä sekä toimintansa tuloksia. Itsearvioinnissa painotetaan vuosiluokkakokonaisuuksien tavoit-
teita ja kunkin lukuvuoden painotuksia laaja-alaisesta osaamisesta yksilöllisesti eriyttäen. Tällöin opintojen 
aikainen arviointi on osallisuutta edistävää. 
 

 

6.3 Arvioinnin kohteet 
 
Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edel-
lyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia. 

         Oppiminen arvioinnin kohteena 

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteen anta-
mista niistä. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Op-
pimisen edistymisen huolellinen seuranta on tarpeen koko perusopetuksen ajan, jotta opetuksen, oh-
jauksen ja tuen keinoin voidaan huolehtia siitä, että oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen. 

Osaamisen tasolla tarkoitetaan oppilaan eri tavoin osoittamaa osaamista suhteessa asetettuihin tavoit-
teisiin ja arvioituna oppilaan suoritusten perusteella. Osaamisen tason arvioimiseksi oppilaan työn tu-
loksia tai suorituksia tarkastellaan mahdollisimman monipuolisesti. Tiedollisen ja taidollisen osaamisen 
tason arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisesti määriteltyjä arviointikriteerejä. Osaamisen kehitty-
minen nähdään koko perusopetuksen ajan vahvistuvana, kumuloituvana prosessina. 

Oppilaita ohjataan sekä itsenäisesti että ryhmänä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä tuloksia suh-
teessa tavoitteisiin ja niihin onnistumisen kriteereihin, joista on yhdessä keskustellen sovittu työtä aloi-
tettaessa.  

Työskentely arvioinnin kohteena 

Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä tavoitteista. Opetuk-
sessa tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja. Työskentelytaitoihin sisältyvät myös 
taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä 
taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.   

Työskentelytaitoja harjoitellaan eri oppiaineissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja koulun 
muussa toiminnassa.  Opettajat ohjaavat oppilaita sekä yksilöinä että ryhmänä suunnittelemaan työtään 
ja käyttämään oppimista edistäviä työskentelytapoja. Oppilaita ohjataan myös tarkastelemaan suunni-
telmien toteutumista sekä arvioimaan työskentelyn onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. 
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Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Arviointi 
perustuu oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden sisältämiin työskentelyn 
tavoitteisiin. Työskentelyä koskeva monipuolinen palaute kaikissa opiskelutilanteissa edistää oppilaiden 
mahdollisuuksia tarkastella omaa työskentelyään ja kehittyä työskentelytaidoissa. 

 Käyttäytyminen arvioinnin kohteena  

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun 
kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudatta-
maan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutus-
tilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.  

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa paikal-
lisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytymien tavoitteet pe-
rustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestys-
sääntöihin. Oppilailla ja huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyt-
täytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn.  

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoo-
naan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todis-
tuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvi-
oon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä. 

 

 
 
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 ihmiset ja ymmärtää vastuunsa ympäristöstä.  

• oppilas ymmärtää pääsääntöisesti sääntöjen ja ohjeiden merkityksen 
 sekä noudattaa niitä ja käy säännöllisesti koulua.  

 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan ylläolevaa jaottelua käyttäen, mitkä ovat koulun kasvatustavoit-
teisiin, toimintakulttuurin linjauksiin ja järjestyssääntöihin perustuvat käyttäytymisen tarkennetut arvi-
ointikuvaukset eri arvosanoille. 

 

 
 
Käyttäytymisen arvioinnin kuvaus Luolavuoren koulussa  
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 Koulun ja luokan  
sääntöjen noudattaminen 

Hyvien tapojen  
noudattaminen 

Muiden huomioon ottaminen ja yhteis-
hengen rakentaminen 

10 
 
 

9 

- Oppilas noudattaa koulun ja 
luokan sääntöjä, käyttäytyy 
asiallisesti ja vastuuntuntoi-
sesti. 

- Oppilas osoittaa käyttäyty-
misellään ymmärtävänsä 
yhteisten sääntöjen ja ohjei-
den merkityksen. 

- Oppilas käy säännölisesti 
koulua. 

- Oppilas toimii rehelli-
sesti ja luotettavasti.  

- Oppilas noudattaa 
hyviä tapoja esim. 
tervehtiminen, ruo-
kailutavat ja asialli-
nen puhuttelu.  

- Oppilas toimii sopuisasti muiden op-
pilaiden kanssa ja luo toiminnallaan 
yhteishenkeä.  

- Oppilas toimii oma-aloitteisesti, yh-
teistyökykyisesti ja ottaa vastuuta yh-
teisten asioitten hoidosta. 

- Oppilas tulee hyvin toimeen koulun 
aikuisten kanssa. 

- Oppilas vaikuttaa työrauhaan oppi-
mistilanteissa myönteisesti ja tukee 
esimerkillään muiden työskentelyä.  
 

8 

- Oppilas käyttäytyy pää-
sääntöisesti asiallisesti ja 
vastuuntuntoisesti. 

- Oppilas ymmärtää pää-
sääntöisesti sääntöjen ja 
ohjeiden merkityksen sekä 
noudattaa niitä. 

- Oppilas käy säännöllisesti 
koulua.  
 

- Oppilas toimii pää-
sääntöisesti rehelli-
sesti ja luotettavasti. 

- Oppilas noudattaa 
yleensä hyviä käytös-
tapoja esim. tervehti-
minen, ruokailutavat 
ja asiallinen puhut-
telu.  

- Oppilas toimii pääsääntöisesti 
myönteisesti kouluyhteisössä, ottaa 
huomioon muut ihmiset ja ymmär-
tää vastuunsa ympäristöstä  

- Oppilas vaikuttaa oppimistilanteissa 
työrauhaan yleensä myönteisesti ja 
ymmärtää vastuunsa työrauhan yllä-
pitämisestä oppimisympäristössään.  

7 
 
 

6 

- Oppilas noudattaa vaihtele-
vasti koulun ja luokan sään-
töjä ja ohjeita ja/tai vähät-
telee niiden merkitystä. 

- Oppilas myöhästelee. 

- Oppilas toimii joskus 
epärehellisesti ja epä-
luotettavasti. 

- Oppilas noudattaa 
vaihtelevasti hyviä 
käytöstapoja.  
 

- Oppilas tulee vaihtelevasti toimeen 
muiden oppilaiden ja koulun aikuis-
ten kanssa. 

- Oppilas häiritsee ajoittain työrauhaa 
oppimistilanteissa  

5 
 
 

4 

- Oppilas käyttäytyy asiatto-
masti. 

- Oppilas rikkoo usein koulun 
ja/tai luokan sääntöjä. 

- Oppilaalla on paljon luvat-
tomia poissaoloja. 

- Oppilas toimii epäre-
hellisesti ja epä-
luotettavasti.  

- Oppilas käyttäytyy 
usein hyvien tapojen 
vastaisesti.  

- Oppilas ei tule toimeen muiden oppi-
laiden ja koulun aikuisten kanssa sekä 
käyttäytyy muita oppilaita kohtaan 
riitaisasti, väkivaltaisesti ja kiusaa.  

- Oppilaan käytös on usein häiritsevää 
oppimistilanteissa.  
 

 
 

 6.4 Opintojen aikainen arviointi 
 
Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palaut-
teen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla pääosin oppimisen 
ohjaamista palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppi-
mista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaa-
misen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja todistuksin tiettyinä ajankohtina. Oppilaalle 
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ja huoltajalle tulee antaa tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävän 
usein.62   

6.4.1 Arviointi lukuvuoden aikana 
 
Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista. Tällöin arviointi ja siihen perus-
tuva palautteen antaminen toteutetaan lukuvuoden aikana osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä.  
Se edellyttää opettajilta oppimisprosessiin liittyvää havainnointia ja vuorovaikutusta oppilaiden kanssa. 
Opintojen aikaisessa arvioinnissa tärkeätä on myös oppilaiden toimijuutta kehittävä vertaisarviointi ja 
itsearviointi. Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa yhdessä pohtien annetaan ja saadaan oppi-
mista edistävää ja motivoivaa palautetta. 

Oppimista edistävä palaute on luonteeltaan laadullista ja kuvailevaa, oppimisen solmukohtia analysoi-
vaa ja ratkovaa vuorovaikutusta.  Se ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä. 
Oppilaita ohjataan palautteen avulla tiedostamaan edistymisensä ja jäsentämään oman oppimisensa eri 
vaiheita sekä löytämään erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Palaute auttaa oppilaita vähitellen 
ohjaamaan omaa oppimistaan, asettamaan itselleen tavoitteita ja käyttämään onnistumista parantavia 
oppimisstrategioita.  

Opettajan antaman, oppimisprosessia näkyväksi tekevän ja oppimista edistävän palautteen tulee auttaa 
oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään 

- mitä heidän on tarkoitus oppia 
- mitä he ovat jo oppineet  
- miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan. 

 
Tällainen formatiivinen arviointi ja ohjaava palaute edistävät opiskeltavien asioiden jäsentymistä tieto- 
ja taitokokonaisuuksiksi sekä kehittävät oppilaiden metakognitiivisia taitoja ja työskentelytaitoja. 

 
 

 
 
Kouluissa, joissa on jaksojärjestelmä, annetaan lukuvuoden aikana korkeintaan yksi välitodistus, jossa on 
numeroarviointi. 
 
6. luokan välitodistus on numeerinen. 
 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan 

• lukuvuoden aikana mahdollisesti annettavien väliarviointien ajankohdat ja muodot (esimerkiksi 
välitodistus tai dokumentoitu arviointikeskustelu). 

• mahdollinen täydentävä sanallinen arviointi numeerisissa väli- ja lukuvuositodistuksissa vuosi-
luokilla 5-8. 
 

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan muun mahdollisen arviointipalautteen ajankohdat ja muodot, 
tiedottaminen oppilaille ja huoltajille sekä yhteistyö huoltajien kanssa.  

                                                           
62 Perusopetusasetus 10 § 1 mom. 
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Arviointi lukuvuoden aikana 
 
Luolavuoren koulussa annetaan välitodistus vuosiluokilla 1-9. Välitodistus on samanmuotoinen kuin vuo-
siluokan lukuvuositodistus. Välitodistus annetaan syyslukukauden lopussa.  
 
Vuosiluokilla 1-4 välitodistus on sanallinen ja vuosiluokilla 5-9 numeerinen.  
 
Oppiaine, jonka oppimäärä on yksilöllistetty, arvioidaan numeerisen arvioinnin lisäksi täydentävällä sanal-
lisella arvioinnilla. 
 

 
 

6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä 
 
Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää, oppilaiden osaamisen 
summatiivista arviointia, jonka tulokset välitetään oppilaille todistuksissa tai arviointitiedotteissa. Perus-
opetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka 
sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavutta-
nut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodis-
tukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi.63 Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonais-
arvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös päätös 
oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.  

Vuosiluokilla 1-7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää opetuksen järjestäjän 
päätöksen mukaisesti. Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia.  Toiminta-alueittain 
annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia. Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa sa-
nallista tai numeroarviointia käytetään opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Sanallista arviointia 
voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli 
on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli. 

Numeroarvosana kuvaa keskimääräisenä summatiivisena arviona oppilaan osaamisen tasoa suhteessa 
tavoitteisiin kussakin oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa. Sanallista arviointia käyttämällä voidaan 
antaa monipuolista palautetta oppilaan oppimisesta ja suoriutumisesta. Sanallisen arvioinnin avulla voi-
daan kuvata paitsi oppilaan osaamisen tasoa myös hänen edistymistään, vahvuuksiaan ja kehittämisen 
kohteitaan. Sanallisella arvioinnilla voidaan myös antaa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa pa-
lautetta osaamisesta ja oppimisen edistymisestä oppiaineen eri osa-alueilla.  
 

                                                           
63 Perusopetusasetus 10 § 2 mom. 
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Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista 
taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana 
yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita 
lukuvuositodistuksiin. 
 
Valinnaiset aineet arvioidaan vuosiluokilla 1-6 opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti joko sanalli-
sesti tai numeroarvosanalla. Vuosiluokilla 7-9 vähintään 2 vuosiviikkotunnin laajuisista valinnaisista ai-
neista annetaan numeroarvosana. 
 

 

 
 
Lukuvuoden päätteeksi annettavassa lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan saavuttamat tavoit-
teet hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa sanallisesti vuosi-
luokilla 1-4 ja numeerisesti vuosiluokilla 5-8.  

Oppilaalle, jonka äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli, voidaan antaa lukuvuositodistuk-
sessa sanallinen arviointi vielä vuosiluokilla 5-8. Poikkeuksena ovat päättyvät oppiaineet, jotka arvioi-
daan numeerisesti. Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää 
numeroarvioinnin sijasta sanallista arviointia koko perusopetuksen ajan päättöarviointi mukaan lukien.  

Lukuvuositodistuksissa käytetään yhtenäistä todistuspohjaa. 

Vuosiluokalla 9 annettava välitodistus ja päättötodistus ovat samanmuotoisia ja ne molemmat anne-
taan periaatteella, jotka on kuvattu päättötodistuksen antamisesta valtakunnallisissa opetussuunnitel-
man perusteissa.     

                          
 

6.4.3 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana 
 
Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on riittävästi monipuoli-
sia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaan kokonaistilannetta tulee tarkastella riittävän ajoissa. 
Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta 
tukea tilanteessa, jossa hän sairauden, oppimisvaikeuksien, vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien pois-
saolojen tai muun syyn vuoksi on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko 
vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä 
ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi.  

 

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain 
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Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja ja 
taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion, siirtyy seuraavalle vuosiluokalle.   

Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa jossakin op-
piaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista 
hyväksytysti.  Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä 
tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on hylätty.  Ennen luokalle jättä-
mistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saa-
vuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa paikallisessa opetussuunni-
telmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. 
Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla 
oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.  

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan kou-
lutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistuksessa ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluo-
kan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirty-
misen edellytys.  

Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä 
hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin va-
rata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.  

Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat.64  

 

 
 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan toimintatavat silloin, kun ennakoidaan, että oppilas ei saa suori-
tettua vuosiluokan oppimäärää hyväksytysti. 

• riittävän aikainen yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa 
• oppilaan monipuoliset mahdollisuudet osoittaa osaamistaan 

 
 

 

 
 
Opinnoissa eteneminen 
 
Mikäli ennakoidaan, että oppilas ei saisi suoritettua vuosiluokan oppimäärää hyväksytysti edes annetuilla 
tukitoimilla (ks. Oppilaan tuki luku 7), luokanopettaja ottaa yhteyttä huoltajiin ja järjestää palaverin. Pala-

                                                           
64 Perusopetusasetus 11 § 
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verissa sovitaan käynnistettävistä toimenpiteistä ja sovitut toimenpiteet kirjataan (oppimissuunni-
telma/pedagoginen arvio/pedagoginen selvitys/HOJKS). Oppilaalle annetaan mahdollisuuksia osoittaa 
osaamisensa käyttäen monipuolisia menetelmiä, vaihtoehtoisia kommunikaatiotapoja, oman kielen 
opettajan tai muun aikuisen tukea. Tarvittaessa oppilas saa tukea oppilashuoltohenkilöstöltä tai monia-
laiselta asiantuntijaryhmältä (MAR). 
 

 

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti 

Perusopetuksen opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman opinto-ohjelman 
mukaisesti vuosiluokkiin sitomattomasti65. Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää koko kou-
lun, joidenkin opetusryhmien tai yksittäisten oppilaiden opiskelun järjestämisessä. Koko koulun tai yksittäi-
sen opetusryhmän kohdalla vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytettäessä tuntijako sekä oppiaineiden 
opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät sisällöt määritellään opetussuunnitelmassa opintokokonaisuuksittain. 

 Oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päät-
teeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy luku-
vuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä 
voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä luokalta 
raukeaisivat. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän 
suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hän eroaa koulusta. 

6.4.4 Arviointi nivelvaiheissa 
 
Valtioneuvoston asetuksessa säädetty tuntijako määrittää nivelkohdat, joiden mukaisesti perusopetus 
jakautuu vuosiluokkien 1-2, 3-6 sekä 7-9 muodostamiin kokonaisuuksiin.  

 

Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi 

Toisen vuosiluokan lopulla oppimisen arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Oppi-
laalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa palautetta opetuksen järjestäjän 
päättämällä tavalla. Tavoitteena on tuoda esille oppilaan vahvuuksia oppijana ja vahvistaa itsetuntoa ja 
oppimismotivaatiota. Usein on tarpeen arvioida ja suunnitella yhdessä myös oppilaan tarvitsemaa oh-
jausta ja tukea. Nivelvaihetta lähestyttäessä korostuu opettajan, oppilaan ja huoltajan välinen vuorovai-
kutus. On tärkeää, että oppilaan omat arviot ja toiveet sekä huoltajan näkemykset tulevat kuulluiksi.   

Oppilaan oppimisprosessin kannalta keskeisiä, laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin perustuvia näkökul-
mia, joihin opettaja kiinnittää huomiota arvioidessaan oppilaan edistymistä ja antaessaan siitä pa-
lautetta oppilaalle ja huoltajalle ovat: 

- edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti 
 kysymisen ja kuuntelemisen taidot 
 vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin 

- edistyminen työskentelytaidoissa, erityisesti 
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 taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä 
- edistyminen taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä 

Lisäksi annetaan palautetta oppilaan opiskelun etenemisestä eri oppiaineissa. Lukuvuositodistuksessa 
ilmaistaan, onko oppilas saavuttanut kunkin oppiaineen tavoitteet hyväksyttävästi.   

 Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi 

Kuudennen vuosiluokan lopulla oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa 
palautetta opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Palautteessa kiinnitetään huomiota erityisesti 
työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen. Oppilas tarvitsee tietoa myös edistymisestään 
oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. Arviointikäytänteet ja palautteen antaminen suunnitellaan 
niin, että oppilas ja huoltaja saavat monipuoliseen tietoon perustuvan käsityksen oppilaan oppimisen 
edistymisestä. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelumotivaation tukemiseen.  

Kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa annettavaa arviointia varten kaikkiin yhteisin oppiainei-
siin on määritelty tavoitteista johdetut arviointikriteerit hyvää osaamista kuvaavalle sanalliselle arviolle 
tai numeroarvosanalle kahdeksan (8). Kriteerien avulla on kuvattu, millaista osaamista edellytetään ky-
seisen arvion tai arvosanan saavuttamiseksi. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan 
opettajan arvioinnin apuvälineitä. Sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja pohtii oppilaan 
edistymistä suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ja osaamisen tasoa suhteessa 
valtakunnallisesti määriteltyihin arviointikriteereihin. Opettajan tulee käyttää näitä kriteerejä antaes-
saan oppilaalle sanallisen arvion tai numeroarvosanan kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistukseen. 
Oppilas saa hyvää osaamista kuvaavan sanallisen arvion tai arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa 
keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden 
osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.   

 

 
 
Oppilaan 2. luokan opettaja käy kevään aikana arviointi- ja kehityskeskustelun yhdessä oppilaan ja huol-
tajan kanssa. 
 
Oppilaan siirtyessä 7. luokalle oppilaan 6. luokan opettaja käy 6. luokan aikana arviointi- ja kehityskeskus-
telun yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.  
 
Arviointi- ja kehityskeskustelusta oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään merkintä oppilaan Wilman tuki-
lehdelle. Mikäli oppilaalla on voimassaoleva oppimissuunnitelma tai HOJKS, kirjataan opetuksen järjestä-
misen kannalta olennainen tieto asiakirjan seurantaosioon. 
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 6.5 Perusopetuksen päättöarviointi 

Päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta ja paikallisesta opetussuunnitelmaratkaisusta riippuen vuosi-
luokille 7, 8 tai 9. Päättöarviointiin johtavien arviointikäytäntöjen tulee olla oppilaiden ikäkauden ja edel-
lytysten mukaisia.  

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiai-
neen oppimäärän tavoitteet.  Arvioinnin tuloksena annettava numeroarvosana tai sanallinen arvio kuvaa 
oppilaan suoriutumisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin 
kriteereihin.  

Päättöarvioinnin lähestyessä opettajien tehtävänä on lukuvuoden vielä ollessa käynnissä antaa oppilaille 
paitsi tietoa suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta myös oppimista eteenpäin ohjaavaa arviointipa-
lautetta. Samoin tulee huolehtia siitä, että oppilaat ja huoltajat ovat tietoisia tavoitteista, arviointipe-
rusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Palautteen ja ohjauksen tulee olla riittävän yksityiskohtaista ja 
yksilöllistä. Mikäli ennakoidaan, että 9. luokan oppilas ei tukitoimista huolimatta suoriudu opinnoistaan 
ja on vaarassa jäädä luokalle, voidaan oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen siirtymisellä eh-
käistä oppilaan kaikkien suoritusten raukeaminen.  Oman opinto-ohjelman mukaan etenevää, vuosiluok-
kiin sitomatonta opiskelua käsitellään tarkemmin luvussa 5.  

6.5.1 Päättöarvosanan muodostaminen 
 
Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein. Päättöarvosanan muo-
dostamista varten on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin 
sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvo-
sanan muodostamisen periaatteet.   

Perusopetuksessa oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien kurssi-, jakso- 
tai lukuvuovuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Koska osaamisen kehittymi-
nen on aina kumuloituvaa, päättöarvosanan muodostamisen tulee perustua oppilaan opintojen päätty-
essä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.  

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan tieto- ja taitota-
son kussakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppi-
aineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoittei-
den osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.  Op-
pilas on saavuttanut perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet oppiaineessa välttävästi 
(5) mikäli hän osoittaa jossakin määrin oppiaineelle asetettujen tavoitteiden mukaista osaamista. Tällöin 
oppilas on suorittanut yleisen oppimäärän ko. oppiaineessa hyväksytysti. Arvosanan muodostaminen 
perustuu myös tässä tapauksessa oppilaan osoittamaan keskimääräiseen osaamiseen, eli välttävän ta-
son ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida hylätyn (4) suoriutumisen joidenkin mui-
den tavoitteiden osalta.  

Perusopetuksen päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjalli-
suus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveys-
tieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta 
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sekä kotitalous. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa oppilas on voinut opiskella kahta tähän oppiaineeseen 
näissä opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä oppimäärää. Tällöin arvioidaan molemmat oppilaan 
suorittamat äidinkieli ja kirjallisuus- oppiaineen oppimäärät. 
 
Mikäli oppilas on perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä vapautettu kokonaan jonkin perus-
opetuksen oppimäärään kuuluvan oppiaineen opiskelusta, ei tätä oppiainetta arvioida66. 
Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai vieraiden kielten oppimäärää, 
arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin menetellään, jos 
oppilas on vaihtanut katsomusaineesta tai sen oppimäärästä toiseen. 
 
Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista 
taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana 
yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillistä päät-
töarvosanaa. Päättöarviointi kussakin taide- ja taitoaineessa tehdään siinä vaiheessa, kun oppiaineen 
koko oppimäärä on opiskeltu. Taide- ja taitoaineiden päättöarvosanoja muodostettaessa käytetään näi-
hin oppiaineisiin määriteltyjä valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteereitä. 

 
Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, 
arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällai-
sista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnai-
nen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen 
oppiaineen arvosanaa. 
 

 

 
 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan, miten koulussa opiskeltavien valinnaisaineiden arviointi toteu-
tetaan päättöarvioinnissa ja mitkä valinnaisaineet ovat sellaisia sanallisesti arvioitavia syventäviä opin-
toja, joilla voidaan korottaa yhteisen oppiaineen arvosanaa. 
 

 

 

 
 
 
Jokainen valinnainen aine muodostaa oppimäärän, joka siten myös arvioidaan omana oppiaineenaan. 
Vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärä arvioidaan numeroin. Alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittä-
vät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty / hylätty. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen 
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aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiai-
neen arvosanaa. Syventävä valinnaisaine voi myös korottaa yhteisenä oppiaineena opetetun, jo aikai-
semmin päättyneen oppiaineen arvosanaa päättötodistuksessa. 
 

 

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suoriu-
tumista arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja arvioinnissa käytetään päättöarvioinnin 
kriteerejä.  Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän 
mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suoriutumista näissä oppiaineissa 
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) hänelle määriteltyihin, 
yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin perustuen. Silloin arviointia ei tehdä suhteessa ope-
tussuunnitelman perusteissa määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin. 

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää numeroarvioinnin 
sijasta sanallista arviota myös päättöarvioinnissa.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan päättöarviointi perustuu perusopetuksen yleisiin 
oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa pää-
töksessä on päätetty. Jos pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas opiskelee opintokokonai-
suuksia, annetaan arviointi todistuksessa kuitenkin oppiaineittain. 

Jos oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökoh-
taisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja arviointi anne-
taan sanallisena. 

6.5.2 Johonkin oppiaineeseen tai erityiseen tehtävään painottuva opetus ja päättöarviointi 

Mikäli koulu painottaa opetussuunnitelmassaan jotakin oppiainetta tai oppiainekokonaisuutta tai to-
teuttaa kaksikielistä opetusta, ovat opetuksen koulukohtaiset tavoitteet tässä oppiaineessa tai kielessä 
yleensä korkeammat kuin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet. Oppi-
laiden yhdenvertaisuuden vuoksi myös painotetussa opetuksessa tai kaksikielisessä opetuksessa tulee 
oppilaiden suoriutumista kuitenkin arvioida perusopetuksen päättyessä suhteessa valtakunnallisiin ta-
voitteisiin ja käyttää osaamisen tason määrittämisessä päättöarvioinnin kriteerejä. Jos painotettu ope-
tus toteutetaan käyttäen valinnaisten aineiden vuosiviikkotunteja, suoritetaan arviointi näiden tuntien 
osalta noudattaen, mitä näissä perusteissa valinnaisten aineiden arvioinnista määrätään. 

Painotetusta opetuksesta ja oppilaan suoriutumisesta siinä voidaan tarvittaessa antaa lisätietoja erilli-
sellä todistuksen liitteellä.  

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 
 
Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 
1. Lukuvuositodistus 
2. Välitodistus 
3. Erotodistus 
4. Päättötodistus 
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Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. 

        Lukuvuositodistus 

Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Todistukseen merkitään oppilaan 
opinto-ohjelma ja oppiaineittain sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, miten oppilas on saavuttanut 
asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Sanallista arviota voidaan käyttää todistuksissa vuosiluokilla 1-7. 
Sanallisistakin arvioista tulee käydä ilmi, onko oppilas suoriutunut hyväksytysti lukuvuoden opinnoista 
kussakin opinto-ohjelmaansa kuuluvassa oppiaineessa. Merkittäessä arvio todistukseen numerona, to-
distukseen merkitään myös perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko. Muissa todistuk-
sissa kuin päättötodistuksessa voidaan numeroarvosanaa aina täydentää sanallisilla arvioilla ja näin an-
taa palautetta sekä osaamisen tasosta että edistymisestä. Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodos-
tuvat oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnaisista tun-
neista. Taide- ja taitoaineiden tunnit arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja tai-
toaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita lukuvuositodistuksiin. 

Lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa käyttäytymisen numeroarvosana merkitään to-
distukseen. Silloin kun käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio, arvio annetaan aina todistuksen 
liitteellä.  

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvio tai arvosana merkitään lukuvuositodistukseen ja mahdollisiin 
välitodistuksiin muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta op-
pilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä todistuksiin. Jos oppilas saa 
oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään todistukseen, mikäli kyseinen opetus on 
perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti 
saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.  

Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25 % on opetettu muulla kuin koulun opetus-
kielellä, tulee todistuksessa mainita opetuksessa käytetty kieli.  

Perusopetuksen tuntijaon mukaiset valinnaiset aineet arvioidaan vuosiluokilla 1-6 opetuksen järjestäjän 
päätöksen mukaisesti joko sanallisesti tai numeroin. Vuosiluokilla 7-9 vähintään 2 vuosiviikkotunnin laa-
juisista valinnaisista aineista annetaan numeroarvosana. 

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan todistuksessa käyttää nu-
meroarvioinnin sijasta sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. Toiminta-alueittain opiskeltaessa käyte-
tään sanallista arviointia kaikilla vuosiluokilla. Sanallisesta arviosta on käytävä ilmi, onko oppilaan suori-
tus hyväksytty vai hylätty. Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai 
useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen nume-
roarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että 
oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.  

Lukuvuositodistukseen merkitään:  

- todistuksen nimi 
- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  
- oppilaan nimi ja syntymäaika  
- todistuksen antamispäivä  
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- opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus 
- oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavutta-

nut tavoitteet  
- arvio oppilaan käyttäytymisestä 
- oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vie-

raat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät 
- luokalta siirtyminen tai mahdollinen luokalle jättäminen 
- merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman perus-

teiden mukainen. 
 

 
 Välitodistus 

Lukuvuoden aikana voidaan antaa välitodistuksia paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä ta-
valla. Välitodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus koskien sanallisen tai numeroar-
vosanan käyttöä, käyttäytymisen arviointimerkintää, uskonnon ja elämänkatsomustiedon arviointimer-
kintää, opetuskieltä sekä yksilöllisten oppimäärien mukaista opiskelua. 

Erillinen välitodistus tulee tarvittaessa antaa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin pyrkimistä 
varten. Yhdeksännen luokan oppilaalle annettavaa välitodistusta varten oppilaan osaaminen arvioidaan 
samoin perustein kuin päättöarvioinnissa. Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä 9. vuosiluokalla 
annettavaan välitodistukseen. 

Välitodistukseen merkitään:  

- todistuksen nimi 
- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  
- oppilaan nimi ja syntymäaika  
- todistuksen antamispäivä  
- opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus 
- oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavutta-

nut tavoitteet  
- oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vie-

raat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät 
- arvio oppilaan käyttäytymisestä (lukuun ottamatta 9. luokalla annettavaa välitodistusta) 
- merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman perus-

teiden mukainen. 
 
 
Erotodistus 

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saa-
nut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee olla kou-
lussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erillistä erotodistusta ei 
tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään toiseen kouluun. 

Erotodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus koskien sanallisen tai numeroarvosanan 
käyttöä, uskonnon ja elämänkatsomustiedon arviointimerkintää, opetuskieltä sekä yksilöllisten oppimää-
rien mukaista opiskelua. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arvioita. 
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Erotodistukseen merkitään:  

- todistuksen nimi 
- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  
- oppilaan nimi ja syntymäaika  
- todistuksen antamispäivä  
- rehtorin allekirjoitus 
- oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavutta-

nut tavoitteet  
- oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vie-

raat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät 
- merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman perus-

teiden mukainen. 

Perusopetuksen päättötodistus 

Perusopetuksen päättötodistus annetaan oppilaalle, jonka suoriutuminen suhteessa oppiaineiden oppi-
määrien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Nume-
roarvosanoja käytettäessä tämä merkitsee vähintään todistusarvosanaa viisi (5) ja sanallisesti arvioita-
vissa oppiaineissa arviota ”hyväksytty”.  

Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista 
taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana 
yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä päättö-
arvosanoja. 

Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin muihin perusopetuksen aikana käytettäviin todistuksiin 
seuraavin täsmennyksin:  

- oppilaan koko nimi ja henkilötunnus  
- rehtorin allekirjoitus  
- yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden arviointi numeroin (5-10) ja 

sanoin (välttävä – erinomainen)  
- oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vie-

raat kielet) merkitään suoritettu oppimäärä tai oppimäärät 
- maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustu-

mista.  
- maininta siitä, että perusopetuksen oppimäärä sijoittuu tasolle kaksi kansallisessa tutkintojen ja mui-

den osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä. 

Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. 

Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25% on opetettu muulla kuin koulun opetuskie-
lellä, tulee todistuksessa mainita käytetty kieli. 

Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppi-
määrän, merkitään todistukseen numeroarvosana. Numeroin arvioitavista valinnaisista aineista merki-
tään todistukseen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät 
oppilaan suorittamat valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen 
alle.  
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Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä 
koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen 
aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien yhteen yhteiseen ai-
neeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä 
”hyväksytty”.  

 
Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhtei-
seen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. Aineesta mai-
nitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai merkinnällä 
”hyväksytty”.  
 
Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun vaihdon yhteydessä, 
päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet. Kesken jäänyt valinnaisaine arvioi-
daan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa kyseisestä aineesta vähintään kahden vuosiviikkotun-
nin laajuisen osuuden. Mikäli osuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen koh-
dalle tulee merkintä ”osallistunut”. Kesken jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään todistukseen 
myös oppilaan suorittama tuntimäärä. Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todistukseen joko numero-
arvosana tai sanallinen arvio ”hyväksytty” riippuen siitä, minkä laajuiseksi kyseinen valinnainen aine on 
koulun opetussuunnitelmassa määritelty sekä merkintä opetussuunnitelman mukaisesta tuntimäärästä. 

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa 
valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä ”hy-
väksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se arvioidaan numeroin.  

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvosana merkitään päättötodistukseen muodossa ”uskonto/elä-
mänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa 
uskonnon oppimäärää ei merkitä päättötodistukseen. Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen 
saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän an-
tamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä 
päättötodistukseen.  

Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, myös 
päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiai-
neissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). To-
distuksen lisätietoja -kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiai-
neet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päät-
töarviointi on sanallinen. 

Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja työskentelystä sekä 
sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista. Jokaisesta liitteestä tulee il-
metä oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen. 
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6.7 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset 
 

       Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa perusopetuslaissa ja -asetuksessa 
       tarkoitetussa erityisessä tutkinnossa67. Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa järjestää  
       perusopetusta. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa  
       vastaavat perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja. 

Erityisessä tutkinnossa käytettävät todistukset ovat:  

1. Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta 
2. Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä 
3. Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta 
 

Jos oppilas tai muu henkilö suorittaa perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkin-
nossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta. Todistuksesta 
tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman op-
piaineen suoritukset. Vain osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, suoritta-
neelle annetaan todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä. 

Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus perusope-
tuksen koko oppimäärän suorittamisesta. 

Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista merkitään 
oppiaineen nimi, oppimäärä sekä arvosana. Yhteisten oppiaineiden laajuutta vuosiviikkotunteina ei mer-
kitä.  

Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki perusopetuksen oppimäärään kuuluvat yhteiset oppi-
aineet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.  

 

 

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 
 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrä-
tään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuolto sisältyy lukuun 868. 

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 
 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas 
voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimer-
kiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. 
Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan 

                                                           
67 Perusopetuslaki 38 §, perusopetusasetus 23 § 
68 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 § (1287/2013)  
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täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen 
mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.  

 
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän vahvuudet 
ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvai-
keuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen mer-
kitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vas-
taamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäi-
sestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tar-
peeseen. 

 
Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia. 
On huolehdittava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän 
jäsenenä toimimisessa sekä tuettava oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Pedagogi-
nen asiantuntemus ja opettajien sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tar-
peen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyö-
hön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti. 

 
Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin 
tukea heti tuen tarpeen ilmetessä69. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimisen 
edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti. Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa 
käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta op-
pilaalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa 
paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollis-
ten muiden arviointien tuloksia ja otetaan huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki.   

 
Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, 
ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai 
kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, 
perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.  

 
 

 

 
 
Koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä (KOR) arvioidaan kouluyhteisön hyvinvointia sekä oppimisym-
päristöjen ja koulussa käytössä olevien toimintatapojen soveltuvuutta oppilaille. Ryhmässä käsitellään 
laadunarviointikyselyn ja kouluterveyskyselyn sekä mahdollisten muiden koulussa tehtyjen kyselyjen 
(esim. kiusaamiskyselyt) tulokset, kartoitetaan niiden avulla opetusryhmien vahvuuksia sekä oppimis- ja 
kehitystarpeita sekä hyödynnetään niitä suunniteltaessa oppilaiden oppimista ja hyvinvointia edistäviä 
toimenpiteitä. Oppilaat, muut työyhteisön jäsenet sekä oppilaiden huoltajat osallistuvat kutsuttuina ky-
seisiin kokouksiin, jolloin heillä on mahdollisuus tuoda esiin omia näkemyksiään ja kehitysehdotuksiaan.  

                                                           
69 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010) 
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Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään käyttämällä yleisen tuen keinoja monipuolisesti  
(Liite 1: Oppimisen tuki). Oppimisen tuen tarpeiden seulontaan on laadittu ohjeistus Osaamisen kartoi-
tukset Turun ala- ja yläkouluissa (Tukimateriaali). Se sisältää kartoitukset, jotka kullakin luokka-asteella 
on vähintään toteutettava. Kartoituksissa ilmenneisiin tuen tarpeisiin reagoidaan viipymättä järjestä-
mällä oppilaalle tai oppilasryhmälle tarvittava tuki luokanopettajan ja/tai aineenopettajan, erityisopetta-
jan ja koulunkäynninohjaajan yhteistyönä.  
  
Kukin oppilasta opettava opettaja arvioi jatkuvasti oppilaan koulunkäynnin tilannetta ja opinnoissa edis-
tymistä, mutta luokanopettajalla tai luokanohjaajalla on erityinen vastuu oppilaan kokonaistilanteesta. 
Oppilas ja hänen huoltajansa osallistuvat tarvittaessa ennaltaehkäisevän tuen suunnitteluun. Tätä tarkoi-
tusta varten voidaan laatia yleisen tuen oppimissuunnitelma.  
  
Koulunkäynnin vaikeuksien ehkäisemiseksi oppilaan poissaoloja seurataan. Selvittämättömiin tai runsai-
siin poissaoloihin puututaan. Se voidaan tehdä esimerkiksi paikallisen toimintamallin mukaisesti (Tukima-
teriaali).  
  
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan, miten koulu tiedottaa huoltajia oppilaiden poissaoloihin liitty-
vistä käytänteistä. 
 
Oppilashuoltohenkilöstön lähiesimiehet vastaavat siitä, että oppilashuollon palveluita on saatavilla kai-
kissa kouluissa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti. Oppilaan tarvitsemien oppilashuollon palvelu-
jen saatavuuden ei tule olla kytköksissä opetuksen järjestämispaikkaan. Oppilashuollon ammattihenkilöt 
osallistuvat oppilaan tilanteen arvioimiseen siirryttäessä tuen tasolta toiselle sekä osallistuvat tarvitta-
essa tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Muita asiantuntijalausuntoja voidaan käyttää täydentämään 
näkemystä oppilaan kokonaistilanteesta. 
  
Oppilaan tuki järjestetään muun opetuksen yhteydessä aina, kun se on mahdollista. Erityisen tuen aikana 
oppilas voi opiskella myös alueellisella pienluokalla tai keskitetyssä pienluokassa. Koulujen opettajat ja 
koulunkäynninohjaajat voivat tarjota erityisosaamiseensa liittyvää pedagogista konsultointia ja varjos-
tusta laaditun ohjeistuksen mukaisesti (Tukimateriaali). 
 
Liite 2: Tuen tasot 

 
 
 
 
 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä 
  

Rehtori tekee yleisen ja tehostetun tuen oppilaille päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä, vuosiluok-
kiin sitomattomasta opetuksesta, poikkeavasta oppiaineen vuosiviikkotuntimäärästä ja oppiaineen opis-
kelusta vapauttamisesta.   
 
Erityispalvelupäällikkö tekee oppilaalle erityisen tuen päätöksen aina, kun erityinen tuki alkaa, muuttuu 
sisällöltään tai päättyy sekä lisäksi laissa määrättyinä tarkistamisajankohtina, jolloin tuki voi myös jatkua 
ennallaan.  Päätöksessä määrätään:  

• tuen alkaminen, jatkuminen, muuttuminen tai päättyminen 
• pääsääntöinen opetusryhmä  
• mahdolliset tulkitsemis-, avustaja- ja muut palvelut. 
• mahdolliset yksilöllistettävät oppiaineet, niiden lisääminen tai vähentäminen.  
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• oppilaan oppivelvollisuuden pituus (yleinen/pidennetty) 
• mahdollinen toiminta-alueittain opiskelu  
• mahdolliset erityiset opetusjärjestelyt  
• mahdollinen vuosiluokkiin sitomaton opetus  
• mahdollinen poikkeava oppiaineen vuosiviikkotuntimäärä  
• mahdollinen vapauttaminen oppiaineen opiskelusta   

 
Perusopetuksen palvelualuejohtaja tekee päätökset koulukohtaisesta koulunkäyntiohjaajaresurssista.  
 

 

 

 
 
Luolavuoren koulu tiedottaa huoltajia poissaoloihin liittyvistä käytänteistä Wilmassa, koulun kotisivuilla ja 
vanhempainilloissa. 
 

 
 

7.1.1 Ohjaus tuen aikana 
 

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden 
opiskelussa. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipa-
lautteeseen. Ohjauksen tavoitteena on, että tukea tarvitsevan oppilaan itseluottamus, itsearviointi- ja 
oppimaan oppimisen taidot sekä kyky suunnitella tulevaisuuttaan vahvistuvat. Huomiota kiinnitetään 
oppilaan arjenhallinnassa, opintojen suunnittelu- ja opiskelutaidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdolli-
sesti ilmeneviin tuen tarpeisiin. Näitä taitoja vahvistetaan tarkoituksenmukaisilla ohjauksellisilla toimin-
tatavoilla. Ohjauksella pyritään siihen, että oppilas oppii asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja otta-
maan vastuuta opiskelustaan.  

 
Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta sekä tehostettuun että erityi-
seen tukeen. Osana pedagogista arviota tai pedagogista selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saa-
man ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet ohjaukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan 
tai HOJKSiin kirjataan myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjauksellista tukea 
suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös op-
pilashuollon ja oppilasta mahdollisesti avustavan henkilöstön asiantuntemusta.  

 
Päättövaiheen ohjauksessa etsitään yhdessä oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia ja selvi-
tetään oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen toisella asteella. Perusopetuksen päättövaiheessa tukea 
tarvitsevalle oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaan-
ohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä erityisistä 
kysymyksistä. 
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Toiminta ja yhteistyö siirtymävaiheissa 

  
 

Esiopetuksesta kouluun 
 
Alkuopetuksen oppilaan ennaltaehkäisevän tuen suunnittelun lähtökohtana on esiopetuksesta saatu 
tieto oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin valmiuksista sekä mahdollisista tuen tarpeista.  
 
Esiopetuksessa jokaiselle oppilaalle laadittu oppimissuunnitelma (sisältäen kasvun- ja oppimisen seuran-
tatiedot) sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan HOJKS toimitetaan siihen kouluun, jossa oppilas 
aloittaa perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan. Jos esiopetusvuoden keväällä on laadittu pedagogi-
nen arvio tai selvitys ensimmäisellä vuosiluokalla järjestettävää tukea varten, myös tämä asiakirja toimi-
tetaan tulevaan kouluun. Mikäli esiopetuksessa on käytössä Wilma, asiakirjat siirtyvät sähköisesti. Näin 
perusopetuksen järjestäjä sekä tulevat opettajat saavat jo keväällä opetuksen ja oppimisen tuen järjestä-
miseksi välttämättömät tiedot tukitoimien suunnittelua ja resursointia varten (Tukimateriaali: Kaavio siir-
tymävaiheen ohjautumisprosessista).  
  
Oppilaan esiopetuksen opettaja antaa opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot oppilaan 
tulevalle perusopetuksen opettajalle, jotta tämä voi suunnitella oppilaan tarvitsemia tukitoimia niiden 
perusteella. 
 
 
Kuudennelta vuosiluokalta seitsemännelle vuosiluokalle 
  
Tuen jatkumon turvaamiseksi Wilmaan kuudennella luokalla kirjatut tukimerkinnät ja pedagogiset asia-
kirjat näkyvät oppilaan rekisterissä seitsemännellä luokalla. Oppilaan opetuksen ja oppimisen tuen järjes-
tämisen kannalta välttämättömiä tietoja voidaan välittää siirtymävaiheen pedagogisissa tapaamisissa. 
Tarvittavat tiedot välitetään oppilaan uusille opettajille. Vastaanottavassa koulussa muodostetaan ope-
tusryhmät ja suunnitellaan opetuksen järjestäminen siten, että kullakin oppilaalla on mahdollisuus saada 
tarvitsemaansa tukea, esimerkiksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. 
 
 
Perusopetuksen päättyessä 
  
Kun yhdeksännen vuosiluokan keväällä arvioidaan oppimissuunnitelman tai HOJKSin tavoitteiden toteu-
tumista, otetaan huomioon jatko-opintojen edellyttämät valmiudet sekä oppimiseen ja opiskeluun tarvit-
tava tuki. Oppilaanohjaaja ja muut oppilasta opettavat opettajat tarkastelevat oppilaan tilannetta oppi-
laan ja hänen huoltajansa kanssa. Oppimissuunnitelman tai HOJKSin seurantakohtaan kirjataan tiedot, 
jotka ovat välttämättömiä tarvittavan tuen suunnittelemiseksi jatko-opinnoissa. Asiakirja siirtyy sähköi-
sesti tulevaan opiskelupaikkaan Turun sivistystoimialalla.  
  
 
Muut siirtymävaiheet 
 



92 
 

Jos oppilas siirtyy perusopetuksen aikana tai sen jälkeen muun opetuksen järjestäjän järjestämään ope-
tukseen, uuteen kouluun tai oppilaitokseen lähetetään sinne viimeisin voimassaoleva pedagoginen asia-
kirja. Koulun opetussuunnitelmassa määritellään tiedonsiirroista vastaava henkilö.  
  
Kun oppilas siirtyy valmistavasta opetuksesta perusopetukseen, hänen oma opinto-ohjelmansa välite-
tään tulevaan kouluun. Valmistavassa opetuksessa oppilaalle laaditaan siirtymävaiheen pedagoginen ar-
vio tai selvitys perusopetuksessa tarvittavan tuen tason ja tuen muotojen selvittämiseksi.  
 
Kaikissa siirtymävaiheissa oppilaan oppilashuollollisen tuen järjestämistä varten kootaan tarvittaessa op-
pilaan ja/tai huoltajan kirjallisella suostumuksella oppilashuollon monialainen asiantuntijaryhmä.  
 
 

 

 

 
 
Luolavuoren koulussa tiedonsiirrosta vastaa rehtori, oppilaanohjaaja tai koulusihteeri. 
 

 
 

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana 
 

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman 
kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea70. Kun oppilaalla on tuen tarvetta, 
kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu. Yhteistyötapoja ja toimintamalleja kehitetään koko pe-
rusopetuksen ajalle ja koulunkäynnin nivelvaiheisiin. Koulun henkilöstön tulee tuntea säädökset ja mää-
räykset, jotka liittyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön oppilaan tukeen liittyvissä asioissa. 
Huoltajalle annetaan tietoa niiden soveltamisesta koulun arjessa, esimerkiksi oppilasta koskevien asioi-
den käsittelystä, tietojensaannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Koulun henkilöstön on 
tärkeää olla yhteydessä kotiin heti, kun oppilaalla ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai 
hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa. 

  
Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen kolmiportaisuudesta sekä 
käytettävissä olevista tukimuodoista. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan lapsensa tavoitteellista 
oppimista ja koulunkäyntiä. Oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arviointi sekä tuen suunnittelu on osa 
kodin ja koulun säännöllistä yhteistyötä. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja huol-
tajan kanssa. Oppilas tai huoltaja ei voi kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaan-
ottamisesta. Oppilas voi tarvita myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Yksilökohtaisen oppilashuol-
lon tuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta (katso 
luku 8 Oppilashuolto).  

 

                                                           
70 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 
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Oppilaan osallisuutta omissa asioissaan tuetaan siten, että hän osallistuu ikä- ja kehitystasonsa mukai-
sella tavalla jokaiseen palaveriin, jossa hänen oppimisensa ja koulunkäyntinsä tukemista suunnitellaan. 
Kun oppilas ja hänen huoltajansa kutsutaan keskustelemaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liitty-
vistä asioista, heille tulee (esim. tapaamiskutsun yhteydessä) tarjota mahdollisuus miettiä etukäteen pe-
dagogisiin asiakirjoihin kirjattavia näkemyksiään (mm. koskien oppilaan vahvuuksia, tavoitteita, tuen tar-
peita, edistymistä ja kotona tarjottavaa tukea). (Tukimateriaali) 
  
Käsiteltävät asiat tulee avata niin, että oppilas ja hänen huoltajansa ymmärtävät niiden merkityksen op-
pilaan opiskelulle nyt ja tulevaisuudessa. Tarvittaessa käytetään tulkkia, jotta kaikki osapuolet tulevat 
ymmärretyiksi. Huoltajilla, joiden lasten äidinkieli on muu kuin opetuskieli, on oikeus saada tarvitessaan 
tulkkausapua ja osallistua tasavertaisesti koulu- ja luokkakohtaisiin vanhempainiltoihin. Huoltajien puut-
teellinen suomen kielen taito tulee ottaa huomioon myös kirjallisessa viestinnässä kodin ja koulun kes-
ken. Omakielisillä opettajilla on keskeinen rooli äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvan oppilaan 
huoltajayhteistyössä ja tukitoimien järjestämisessä. 
  
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan, miten huoltajille annetaan tietoa koulussa annettavan tuen 
muodoista yleisesti. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan oppilaan tukeen liittyvän kotien kanssa tehtävän 
yhteistyön muodot ja periaatteet.  

 
 

 

 
 
Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana 
 
Luolavuoren koulu tiedottaa huoltajia tuen muodoista Wilmassa, koulun kotisivuilla ja vanhempainilloissa 
sekä huoltajatapaamisissa.  
 
Tuen tarpeen ilmetessä oppilaan opettaja kutsuu huoltajat kouluun keskustelemaan erilaisista oppilaalle 
tarjottavista tuen muodoista ja aloittaa tarvittavien pedagogisten asiakirjojen laatimisen. Tuen tarpeen 
jatkuessa yhteistyö on säännöllistä. 
 

 

7.2 Yleinen tuki 
 

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin 
vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun 
henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa ote-
taan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.  
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Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäi-
siä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen 
aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.  

 
Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. 
Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä.  Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään 
tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ot-
tamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien 
yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityis-
opetuksella tai ohjauksen keinoin.  

 
Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea.  Tällöin oppimissuunnitelma si-
sältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. 
Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.  
 

 

 
 
Yleinen tuki on etupäässä luokanopettajan tai aineenopettajan antamaa koko opetusryhmää hyödyttä-
vää ja ennaltaehkäisevää tukea taikka väliaikaista ohimenevään tuentarpeeseen suunnattua oppilaskoh-
taista tukea. Oppilaan opettaja antaa yleistä tukea yhteistyössä koulunkäynninohjaajan, erityisopettajan 
ja oppilashuoltohenkilöiden kanssa. Oppilaiden toisilleen antamaa vertaistukea hyödynnetään monipuo-
lisesti. Pääpaino on eriyttämisessä, joustavissa ryhmittelyissä sekä fyysisen ja sosiaalisen oppimisympä-
ristön muokkaamisessa sellaiseksi, että se kannustaa yrittämään ja vahvistaa oppilaan luottamusta omiin 
mahdollisuuksiinsa oppijana.  
  
Tukiopetuksesta ja osa-aikaisen erityisopetuksen aloittamisesta ilmoitetaan huoltajille. Huoltajille tarjo-
taan mahdollisuus tulla keskustelemaan opettajan kanssa oppimisen tai käyttäytymisen tuen tarpeista ja 
suunnittelemaan yhdessä tuen järjestämistä. Oppilas on aina ikä- ja kehitystasonsa mukaisella tavalla 
läsnä tapaamisissa ja osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun. Tavoitteiden tulee 
olla niin konkreettisia, että niiden saavuttamista voidaan arvioida. Toteutetut tukitoimet kirjataan Wil-
maan. Kouluissa voidaan käyttää Oppimisen tuki -kuvausta (Liite 1) arvioitaessa, onko yleisen tuen kei-
noja käytetty riittävän monipuolisesti ennen tehostetun tuen aloittamista. 

  
 

 7.3 Tehostettu tuki 
 

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti 
useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn 
oppimissuunnitelman mukaisesti 71. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan 
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin 

                                                           
71 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010) 
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kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteel-
taan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tuki-
muotoja. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin. 

 
Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityi-
sen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistä-
mistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtä-
vän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvin-
voinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.  

 
Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava tuki 
kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. 
Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mi-
käli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä oppilasta, päi-
vitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.   

 
 

 
 
Kaikki tehostetun tuen oppilasta opettavat opettajat osallistuvat oppilaan tilanteen kokonaisvaltaiseen 
tarkasteluun ja tuen suunnitteluun sekä ottavat tuentarpeet huomioon opetuksessaan. Oppilaan vah-
vuuksia kartoitetaan, jotta niitä voidaan käyttää hyväksi tukitoimien suunnittelussa. Toteutetut tukitoi-
met kirjataan ajantasaisesti Wilmaan. Tehostetun tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja seurantatie-
toja kirjataan oppimissuunnitelmaan vähintään puolen vuoden välein. 
  
Siirtymävaiheissa tehostetun tuen oppilaan tilanteesta tulee välittää opetuksen järjestämisen kannalta 
välttämättömät tiedot uudelle opettajalle tai koululle viivyttelemättä ja monipuolisesti siten, että tuki 
voidaan aloittaa uudessa koulussa nopeasti ja tuen jatkumo säilyy. 
 

 

7.3.1 Pedagoginen arvio 
 

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa ku-
vataan 
• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökul-

mista 
• oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista 
• oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin 

liittyvät erityistarpeet 
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollolli-

silla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea 
• arvio tehostetun tuen tarpeesta. 
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Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja 
onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedago-
gisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Pedagogisen arvion 
laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitel-
maa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan 
luvalla. 

 
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsi-
tellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenki-
löiden kanssa72. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esimer-
kiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.  

 

 

 
 
Pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, pedagoginen selvitys sekä HOJKS laaditaan Turun perusopetuk-
sen lomakepohjiin (lomakkeet Wilmassa).  
  
Luokanopettaja tai luokanohjaaja aloittaa oppilaan pedagogisen arvion laatimisen Wilmassa. Muut oppi-
lasta opettavat opettajat lisäävät asiakirjaan omat havaintonsa oppilaan vahvuuksista ja tuen tarpeista. 
Näin muodostuu monipuolinen näkemys oppilaan kokonaistilanteesta.  
 
Oppilaalle annettu tuki, oppilaan kokonaistilanne ja tehostetun tuen aloittaminen käsitellään yhdessä 
vähintään yhden oppilashuollon ammattihenkilön kanssa. Ensisijaisesti konsultoidaan sitä oppilashuollon 
ammattihenkilöä, joka parhaiten tuntee kyseessä olevan oppilaan. Mahdollisuuksien mukaan oppimiseen 
kuuluvia asioita käsitellään psykologin kanssa, koulunkäyntiin liittyviä asioita kuraattorin kanssa ja ter-
veydentilaan liittyviä asioita terveydenhoitajan kanssa. Henkilökohtaisen oppilaskontaktin puuttuessa 
oppilashuollon ammattihenkilö muodostaa näkemyksensä yleisellä tasolla asiantuntemukseensa perus-
tuen, kun hänelle on selostettu oppilaan kokonaistilanne, annettu tuki sekä opettajien näkemys tuen tar-
peista jatkossa.  
  
Oppilaalta ja hänen huoltajiltaan pyydetään näkemys oppilaan kokonaistilanteesta, vahvuuksista ja kiin-
nostuksen kohteista sekä opettajien esittämästä tarvittavasta tuen tasosta ja muodoista. Huoltajan tai 
oppilaan eriävä näkemys ei estä tuen tason muuttamista tai tuen antamista, mutta aina pyritään raken-
tavaan yhteistyöhön oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.  
  
Pedagogisen arvion lukitsee rehtori tai apulaisrehtori. 
 

 

7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana 
 

                                                           
72 Laki perusopetuslain muuttamisesta 16 a § (1288/2013) 
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Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan 73. Oppimissuunni-
telma on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin 
tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.  

 
Tavoitteena on turvata oppilaalle edellytykset edetä opinnoissaan ja edistää hänen hyvinvointiaan. Op-
pimissuunnitelma tukee kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin 
kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten paremmin 
tukea lastaan. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.  

 
Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tie-
toon. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huolta-
jan kanssa74. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnitte-
lussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma 
tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelman laatimisen yh-
teydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Li-
säksi oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan tuen tarvetta aina oppilaan tilanteen muuttuessa.  

 
Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan 
kuin oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää: 

 
 
Oppilaskohtaiset tavoitteet 
• oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan  
• oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet 
• oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet 

 
Pedagogiset ratkaisut 
• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut 
• oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetel-

mät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat  
• oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 
• opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa 
• oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet  

 
Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut 
• oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako 
• opetukseen osallistumisen edellyttämien perusopetuslain mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalve-

luiden, muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri 
toimijoiden vastuunjako 

• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki 
 

Tuen seuranta ja arviointi 

                                                           
73 Perusopetuslaki 16 a § 3 mom. (642/2010) 
74 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010) 
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• oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 
sekä arviointiajankohdat  

• oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilan-
teesta sekä oppilaan itsearviointi 

• arvioinnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan hänelle sopivin 
tavoin  

• oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta 
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt 

 
Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.  

 
Oppimissuunnitelma muissa tilanteissa 
Oppimissuunnitelmaa käytetään vaikka oppilas ei saisi tehostettua tukea, mikäli  
• oppilas etenee eri oppiaineiden opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-

ohjelman mukaisesti 
• opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin 
• perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas on otettu joustavan perusopetuksen toimintaan.  
Näissä tilanteissa laadittava oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehos-
tettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. 

 

 

 
 
Oppilaan luokanopettaja tai luokanohjaaja aloittaa oppimissuunnitelman laatimisen Wilmaan viivyttele-
mättä, kun päätös tehostetun tuen aloittamisesta on tehty. Hänen vastuullaan on huolehtia siitä, että 
tehostetun tuen oppilaalla on voimassa oleva oppimissuunnitelma, sekä siitä, että oppimissuunnitelmaa 
laadittaessa se täytetään tarvittavilta osin ja riittävän monipuolisesti. Hän vastaa suunnitelman sisältä-
mien tavoitteiden seurannasta. Tavoitteiden tulee olla niin konkreettisia, että niiden saavuttamista voi-
daan arvioida.  
 
Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan, kaikkien oppilasta opettavien opettajien, koulun-
käynninohjaajan, huoltajien sekä mahdollisten oppilashuoltohenkilöiden kanssa. Erityisopettaja osallis-
tuu suunnitelman laatimiseen konsultoiden omalla erityisosaamisellaan sekä erityisesti niiltä osin kuin 
itse osallistuu tuen toteuttamiseen. Oppilas osallistuu ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti oppimis-
suunnitelman laatimiseen. Hänelle kerrotaan, mistä oppimissuunnitelmassa on kysymys ja mitä se sisäl-
tää. Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan oma näkemys hänen oppimisensa ja työskentelynsä nyky-
tilasta ja tavoitteista. Sovitaan vastuualueita, joista oppilaan tulee itse huolehtia. Näin lisätään oppilaan 
omaa vastuunottoa koulunkäyntiinsä liittyvissä asioissa. Suunnitelmaan kirjataan myös, miten koti sitou-
tuu tukemaan oppilasta.  
  
Koulun opetussuunnitelmassa linjataan, lukitseeko oppimissuunnitelman luokanopettaja, luokanohjaaja, 
rehtori vai apulaisrehtori. Ennen lukitsemista käsitellään asiakirjassa kuvattu oppilaan tuki niiden henki-
löiden kanssa, joiden työtehtäviin tuen järjestäminen vaikuttaa. Valmis oppimissuunnitelma lukitaan, tu-
lostetaan, allekirjoitetaan, ja alkuperäinen asiakirja arkistoidaan. 



99 
 

  
Toteutetut tehostetun tuen tukitoimet kirjataan Wilmaan. Oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutu-
mista seurataan suunnitellusti oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa vähintään puolen vuoden välein. 
Seurantaan osallistuvat kaikki ne oppilaan opettajat, joiden opettamia oppiainesisältöjä suunnitelma kos-
kee taikka joiden oppitunneilla tuen tarve muulla tavalla ilmenee. Seurantatiedot kirjataan oppimissuun-
nitelmaan sen päivittämistä valmistellen. Luokanopettaja tai luokanohjaaja välittää muille oppilaan opet-
tajille tiedon mahdollisista seurannassa päätetyistä muutoksista. Jos seurannassa ilmenee, että tuki tulee 
järjestää jotenkin oleellisesti toisin, oppimissuunnitelma tulee päivittää. 
  
Oppimissuunnitelma on päivitettävä aina tuen tarpeen tai järjestämisen muuttuessa oleellisesti. Se on 
kuitenkin päivitettävä vähintään vuosittain. Päivittäminen merkitsee käytännössä uuden Wilma-asiakir-
jan laatimista.  
  
Oppimissuunnitelma tehdään sekä yleisen että tehostetun tuen oppilaille, jotka saavat maahanmuutta-
jien tuettua opetusta sekä niille, joille on tehty päätös erityisistä opetusjärjestelyistä tai opintojen etene-
misestä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti.  
 

 

 

 
 
Luolavuoren koulussa oppimissuunnitelman lukitsee opettaja, joka on aloittanut sen tekemisen. 
 

 

 

7.4 Erityinen tuki  
 

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavutta-
minen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja 
suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jat-
kamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea on-
nistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opis-
kelusta.  

 
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan 
annettavasta tuesta75 . Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonai-
suuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Erityinen tuki järjestetään joko 
yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityistä tukea saava oppilas opiskelee joko oppiai-
neittain tai toiminta-alueittain. Mikäli oppilas opiskelee oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa 
joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.  

 

                                                           
75 Perusopetuslaki 17 § 1 mom. (642/2010) 



100 
 

Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun hen-
kilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen sisältyvillä 
pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan oppilaan oppiminen. Pedagogiset ratkaisut 
voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin. Nämä vaih-
televat oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.  Op-
pilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada oppimisensa tueksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityis-
opetusta myös osana erityisopetusta.  

 
Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla oppilaalla 
on oikeus myös muuhun tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus, yksilökohtainen oppilas-
huolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.   
 

 

  
 
Erityistä tukea annetaan oppilaalle ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä monipuolisin tukitoimin. 
Opetus voidaan järjestää oppilaan etu ja tarpeet huomioon ottaen myös osa-aikaisen erityisopetuksen 
pienryhmissä joustavasti ryhmitellen tai jaksoittain. Kun opetus järjestetään alueellisessa tai keskitetyssä 
pienluokassa, tehdään yhteistyötä muun opetuksen kanssa erilaisin integraatio- ja yhteistyöjärjestelyin. 
Järjestelyt toteutetaan joustavasti ja ne voivat olla molemmansuuntaisia. Oppilaan tarvitsema erityinen 
tuki tulee suunnitella kokonaisuutena, jossa oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvittavat tukipalvelut pyri-
tään järjestämään osana oppilaan luontaista oppimisympäristöä. 
 
Turun perusopetuksessa pienryhmä on oppimisen tukemista varten muodostettu väliaikainen ryhmä, 
jonka kokoonpano vaihtuu oppilaiden tuen tarpeiden mukaan joustavasti. Oppilaat voivat olla millä ta-
hansa tuen tasolla. Perusopetuksen pienluokka on korkeintaan kymmenen pääsääntöisesti erityisen tuen 
oppilaan kiinteä opetusryhmä. 
 
Erityisen tuen päätöksen tekee erityispalvelupäällikkö pedagogisen selvityksen ja mahdollisten täydentä-
vien asiantuntijalausuntojen pohjalta. Päätöksessä päätetään erityisestä tuesta ja osoitetaan koulupaikka 
lähikoulusta, alueellisesta pienluokasta tai keskitetystä pienluokasta. Pienluokat toimivat kiinteässä yh-
teistyössä muiden luokkien kanssa. Keskitettyjen pienluokkien oppilasalueena on koko kaupunki. Joihin-
kin kouluihin oppilaita tulee myös kuntien kesken tehtyjen sopimusten perusteella. 
 
Pienluokan oppilaalle nimetään yleisopetuksen yhteistyöluokka siitä koulusta, johon yhteistyö luontevim-
min suuntautuu.  
 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan yleisopetuksen yhteistyöluokan määräytyminen sekä yhteistyön 
yleiset periaatteet.  
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Luolavuoren koulun vuosiluokkien 1-6 pienluokan oppilaalle nimetään lukuvuosittain hänelle sopivin yleis-
opetuksen yhteistyöluokka. Luokka voi olla joko oman tai lähialueen koulun yleisopetuksen luokka. 
 
Luolavuoren koulun vuosiluokkien 7-9 Luolavuorentien koulutalon pienluokille nimetään yhteistyöluokka 
Puropellon koulun yleisopetuksen luokista. Yhteistyöluokkaparit kirjataan koulun lukuvuosisuunnitel-
maan. 
 
Alkavan lukuvuoden suunnittelu- ja yhteistyötapaaminen järjestetään syyskuun alussa Puropellon kou-
lussa. Tämän palaverin koollekutsujana toimii Puropellon koulun rehtori. Suunnittelutyössä ovat mukana 
kaikkien pienluokkien erityisluokanopettajat ja yleisopetuksen yhteistyöluokkien luokanohjaajat. 
Yhteisiä tapahtumia tai muuta yhteistyötä toteutetaan oppilasryhmien tilanteen mukaan ja ryhmien ra-
kenne huomioiden kuitenkin vähintään kerran lukukaudessa. Integraatiota toteutetaan joustavasti. 
 
Pienluokkien opettajat kuvaavat lukuvuosisuunnitelmassa lukuvuoden yhteistyön periaatteet ja tekevät 
mahdolliset lisäykset oppilaiden HOJKSeihin. 
 

 
 

7.4.1 Pedagoginen selvitys 
 

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on tehtävä oppilaasta peda-
goginen selvitys76. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen 
että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opetuksen järjestäjän päättämä toimie-
lin, viranhaltija tai työntekijä hankkii 
• oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä 
• oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvi-

tyksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. 

Näiden kahden selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen arvion oppilaan erityisen 
tuen tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan 
pedagogiseksi selvitykseksi.77  

 
 
 
 

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan  
• oppilaan oppimisen eteneminen 
• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökul-

mista 
• oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista 
• oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin 

liittyvät erityistarpeet 

                                                           
76 Perusopetuslaki 17 § 3 mom. (642/2010) ja hallintolaki (434/2003) 34 - 36 §  
77 Perusopetuslaki 17 § 3 mom. (642/2010) 
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• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollolli-
silla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea 

• arvio erityisen tuen tarpeesta 
• arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn 

oppimäärän. 
 

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja 
oppilaan oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin laadittua 
pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistele-
miseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai 
vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, myös 
niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. 
 

 

 
 
Luokanopettaja, erityisluokanopettaja tai luokanohjaaja aloittaa pedagogisen selvityksen laatimisen Wil-
massa. Hän laatii yhdessä erityisopettajan ja muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa kirjallisen 
selvityksen oppilaan kokonaistilanteesta ja oppimisen etenemisestä. Oppilaalle annettu tuki ja oppilaan 
kokonaistilanne käsitellään yhdessä vähintään yhden oppilashuoltohenkilön kanssa. Ensisijaisesti konsul-
toidaan sitä oppilashuollon ammattihenkilöä, joka parhaiten tuntee kyseessä olevan oppilaan. Mahdolli-
suuksien mukaan oppimiseen kuuluvia asioita käsitellään psykologin kanssa, koulunkäyntiin liittyviä asi-
oita kuraattorin kanssa ja terveydentilaan liittyviä asioita terveydenhoitajan kanssa. Henkilökohtaisen 
oppilaskontaktin puuttuessa oppilashuollon ammattihenkilö muodostaa näkemyksensä yleisellä tasolla 
asiantuntemukseensa perustuen, kun hänelle on selostettu oppilaan kokonaistilanne, annettu tuki sekä 
opettajien näkemys tuen tarpeista jatkossa. Nämä selvitykset kirjataan pedagogiseen selvitykseen ja nii-
den pohjalta muodostetaan näkemys oppilaan tarvitsemasta tuen tasosta.  
 
Mikäli oppilashuoltohenkilöt ovat työskennelleet oppilaan kanssa, he kirjaavat pedagogiseen selvityk-
seen havaintoihinsa perustuvan arvion oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä valmiuksista ja 
tuen tarpeista. Pedagogiseen selvitykseen voi tarvittaessa liittää muita asiantuntijalausuntoja. Lausunto-
jen tehtävänä on antaa lisätietoa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksista ja kuntoutuksellisista 
menetelmistä. 
 
Oppilaan ja hänen huoltajiensa näkemykset oppilaan kokonaistilanteesta, vahvuuksista ja kiinnostuksen 
kohteista sekä tuen tarpeista kirjataan pedagogiseen selvitykseen.  
  
Oppilaalle ja huoltajille annetaan kaksi viikkoa aikaa perehtyä asiakirjaan, minkä jälkeen heitä kuullaan. 
Pedagogiseen selvitykseen kirjataan sekä perehtymiseen varattu ajanjakso, lopullisen kuulemisen ajan-
kohta, kuulemiseen osallistuneet henkilöt että oppilaan ja huoltajien kommentit liittyen opettajien esit-
tämään tarvittavaan tuen tasoon ja muotoihin. Rehtori tai apulaisrehtori lukitsee selvityksen.  
 
Opetuksen ja tuen järjestämisen paikka määritellään sivistystoimialalla erityisen tuen päätöksessä, jonka 
tekee erityispalvelupäällikkö. Pedagogisesta selvityksestä on käytävä ilmi perustelut niihin asioihin, joista 
erityisen tuen päätöksessä päätetään. 
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7.4.2 Erityisen tuen päätös 
 

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä tukea 
koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai lail-
lista edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti78. Erityisen tuen päätöksessä 
tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä 
muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen79. Päätökseen 
on liitettävä valitusosoitus, sillä huoltajat voivat hakea siihen muutosta valittamalla80. Päätös on aina 
perusteltava81. Päätöksen perustelut sisältyvät pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.  

 
Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt. 
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusope-
tuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos 
psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairau-
den, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi 
voida antaa muuten82. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen 
antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai 
vakavan sairauden seurauksena. 

 
Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosi-
luokalle siirtymistä83. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asi-
oissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi peda-
goginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös. Mikäli katso-
taan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppi-
laalle ryhdytään antamaan tehostettua tukea. 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                           
78 Hallintolaki (434/2003) 
79 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010) 
80 Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 14 § ja perusopetuslaki 42 § 2 mom. (642/2010) 
81 Hallintolaki 45 § 1mom. 
82 Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010) 
83 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010) 
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Erityispalvelupäällikkö tekee hallinnollisen erityisen tuen päätöksen, joka koskee erityisen tuen aloitta-
mista, jatkamista, muuttamista, lakkaamista tai muita päätökseen kytkettyjä asioita. Jos päätöksen edel-
lytykset eivät pedagogisen selvityksen perusteella täyty, tehdään kielteinen päätös, johon kirjataan esi-
tyksen raukeamisen syyt. Jos selvitys on puutteellisesti laadittu, sitä pyydetään täydentämään.   
  
Erityisen tuen päätös tarkistetaan 2. ja 6. vuosiluokan kevätlukukaudella. Erityispalvelupäällikkö tiedottaa 
kouluille aikataulusta, jonka mukaan laaditaan pedagogiset selvitykset vuosiluokan perusteella tehtäviä 
erityisen tuen päätöksen tarkistuksia varten.  
  
Jos keskitetyn pienluokan oppilas siirtyy opiskelemaan muun opetuksen yhteydessä, erityistä tukea on 
useimmiten hyvä jatkaa niin kauan kunnes on saatu riittävästi näyttöä siitä, minkä tasoista ja mitä tukea 
oppilas uudessa opiskeluympäristössään tarvitsee.  
 

 

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
 

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen ope-
tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea 
koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.84 Kaikki erityistä tukea saavan oppi-
laan tuki kirjataan HOJKSiin. Se on kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoit-
teista, sisällöistä, käytettävistä opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitse-
masta tuesta ja ohjauksesta.  

 
Erityistä tukea varten tehtävä HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon ja erityi-
sen tuen päätöksen sisältöön. HOJKSin laatimisessa voidaan hyödyntää oppilaalle osana tehostettua tu-
kea tehtyä oppimissuunnitelmaa.  Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin laa-
dittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitel-
mia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä 
oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä85. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös 
muut asiantuntijat. 

 
Erityistä tukea varten laadittavan HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan 
opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää: 
 

Oppilaskohtaiset tavoitteet 
• oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan 
• oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet 
• oppilaan oppimiseen, työskentelytaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet 
• oppilaan kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet  
• oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä oppiaineiden vuosi-

viikkotuntimäärät 
 
Pedagogiset ratkaisut 

                                                           
84 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010) 
85 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010) 
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• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut 
• oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetel-

mät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat  
• oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 
• opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa  
• oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet 
 
 
Opetuksen järjestäminen 
• oppilaan opetuksen järjestäminen muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisluokalla  
• muun opetuksen yhteydessä opiskelevalle oppilaalle samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yk-

silöopetuksena annettava erityisopetus 
• erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle nimetty yleisopetuksen yhteistyöluokka ja suunnitelma oppi-

laan opiskelusta tässä luokassa 
• oppilaan koulukuljetusten järjestelyt ja vastuut sekä suunnitelma kuljetusta odottavan oppilaan oh-

jatusta toiminnasta ja valvonnasta 
 
Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut 
• oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako 
• erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetus-

palveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako 
• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki  
• oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan 

järjestäjän kanssa 
 
Tuen seuranta ja arviointi 
• HOJKSin tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi sekä arvioin-

tiajankohdat  
• oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilan-

teesta sekä oppilaan itsearviointi 
• oppimisen arvioinnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan hä-

nelle sopivin tavoin  
• HOJKSin tarkistaminen ja sen ajankohta 
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt 

 
Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, 
HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien lisäksi 
• luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä 
• yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
• yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltavien oppiaineiden arviointi suhteessa HOJKSissa 

määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin 
 

Mikäli oppilas opiskelee toiminta-alueittain, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien li-
säksi 
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• toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt toiminta-alueit-
tain 

• oppilaan edistymisen arviointi suhteessa HOIKSissa hänelle määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin 
toiminta-alueittain 

 
Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökoh-
taisia ominaisuuksia. HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat.  

 
HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mu-
kaiseksi86. Sitä muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Jos erityi-
sen tuen antaminen päätetään lopettaa, oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tehostetun tuen anta-
miseksi.  
 

 

 
 
HOJKS-asiakirjan laatimisen aloittaa luokanopettaja, erityisluokanopettaja tai luokanohjaaja viivyttele-
mättä, kun erityisen tuen aloittamisesta on päätetty. Hänen vastuullaan on huolehtia siitä, että erityisen 
tuen oppilaalla on voimassa oleva HOJKS, ja että HOJKS laaditaan tarvittavilta osin ja monipuolisesti sekä 
siitä, että tavoitteiden saavuttamista seurataan ja asiakirjaa päivitetään suunnitellusti.  
  
HOJKS laaditaan yhteistyössä kaikkien oppilasta opettavien opettajien, oppilaan ja hänen huoltajiensa 
sekä mahdollisen koulunkäynninohjaajan ja tarvittaessa oppilashuoltohenkilöiden kanssa. Erityisopetta-
jalla on keskeinen rooli suunnitelman laatimisessa. HOJKSin laatiminen edellyttää tapaamista oppilaan ja 
huoltajien kanssa. Huoltajien luvalla suunnitelman laatimiseen voivat osallistua muut yhteistyötahot ku-
ten oppilaan kanssa työskentelevät muut ammattilaiset (esim. terapeutti tai tukihenkilö) tai harrastusta-
hot. Oppilas osallistuu ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti HOJKSin laatimiseen. Hänelle kerrotaan, 
mistä suunnitelmassa on kysymys ja mitä se sisältää. HOJKSiin kirjataan oppilaan oma näkemys hänen 
oppimisensa ja työskentelynsä nykytilasta ja tavoitteista. Sovitaan vastuualueita, joista oppilaan tulee 
itse huolehtia. Näin lisätään oppilaan omaa vastuunottoa koulunkäyntiinsä liittyvissä asioissa. Tavoittei-
den tulee olla niin konkreettisia, että niiden saavuttamista voidaan arvioida. Suunnitelmaan kirjataan 
myös, miten koti sitoutuu tukemaan oppilasta.  
  
Koulun opetussuunnitelmassa linjataan, lukitseeko HOJKSin luokanopettaja, erityisluokanopettaja, luo-
kanohjaaja, rehtori vai apulaisrehtori. Ennen lukitsemista käsitellään asiakirjassa kuvattu oppilaan tuki 
niiden henkilöiden kanssa, joiden työtehtäviin tuen järjestäminen vaikuttaa. Valmis HOJKS lukitaan, tu-
lostetaan, allekirjoitetaan, ja alkuperäinen asiakirja arkistoidaan. 
  
Toteutetut erityisen tuen tukitoimet kirjataan Wilmaan. HOJKSiin kirjatun annettavan tuen vaikutusta ja 
tavoitteiden toteutumista seurataan suunnitellusti oppilaan ja huoltajien kanssa vähintään puolen vuo-
den välein. Seurantaan osallistuvat kaikki ne oppilaan opettajat, joiden opettamia oppiainesisältöjä suun-
nitelma koskee taikka joiden oppitunneilla tuen tarve muulla tavalla ilmenee. Seurantatiedot kirjataan 
HOJKSiin sen päivittämistä silmällä pitäen. Jos seurannassa ilmenee, että tuki tulee järjestää jotenkin 
oleellisesti toisin, HOJKS tulee päivittää.  

                                                           
86 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010) 
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HOJKS on päivitettävä aina tuen tarpeen tai järjestämisen muuttuessa oleellisesti. Se on kuitenkin päivi-
tettävä vähintään vuosittain. Päivittäminen merkitsee käytännössä uuden Wilma-asiakirjan laatimista. 
  

 

 

 
  
Luolavuoren koulussa HOJKSin lukitsee opettaja, joka on aloittanut sen tekemisen. 
 

 

7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen 
 
Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin oppimää-
riin87. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen oppimäärän mukaiset ta-
voitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa.  

 
Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla eriyttämisen 
keinoilla ja perusopetuslaissa säädetyillä tukimuodoilla. Jos oppilaalle määritellään opiskelun erityiset 
painoalueet jossakin oppiaineessa, hän voi keskittyä opiskelussa tämän oppiaineen keskeisiin sisältöihin. 
Tällöin oppilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti ja hänen suorituksensa arvi-
oidaan suhteessa yleiseen oppimäärään. Mikäli edes oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoittei-
den saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, oppiaineen oppimäärä 
voidaan yksilöllistää. Esimerkiksi kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute, puutteellinen 
opiskelutekniikka tai käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistä-
miseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa. 

 
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason 
määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle riittävän 
haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Pedagoginen selvi-
tys sisältää erilliset perustelut yksilöllistämiselle kussakin oppiaineessa. Jokaisen oppiaineen kohdalla 
arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiai-
neen oppimäärä yksilöllistää. Jos yksilöllistettyjen oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä 
tai vähentää, tehdään uusi pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös. 

 
Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista 
ja sisällöistä, myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä voidaan soveltaa. Ne kuvataan riittävän sel-
keästi ja yksityiskohtaisesti oppilaan HOJKSissa. Tämä on tärkeää, koska oppilaan opetus ja arviointi to-
teutetaan HOJKSiin kirjatun perusteella kyseisessä oppiaineessa. Oppilaan suorituksia arvioidaan suh-

                                                           
87 Perusopetuslaki 3 § 2 mom. (477/2003) ja 11 § 1 mom. (453/2001) 
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teessa HOJKSissa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan opiskelua tue-
taan lisäksi erilaisilla pedagogisilla järjestelyillä ja tarvittaessa eri tukimuodoilla. Kunkin oppiaineen ope-
tuksesta vastaava opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä, laativat edellä mainitut 
HOJKSin sisällöt.  

 
Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvo-
sana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa. Todistuksen lisä-
tietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilölliste-
tyn oppimäärän mukaan. Sanallista arviointia voidaan käyttää numeroarvioinnin sijasta kaikilla vuosi-
luokilla ja myös päättötodistuksessa. 

 
Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän 
suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja se perus-
tuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan. Vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta teh-
dään hallintopäätös perusopetuslain 18§:n perusteella. Jos oppilaalla on erityisen tuen päätös, vapaut-
tamisesta päätetään erityisen tuen päätöksessä.  Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilai-
den oppiaineiden opiskelusta vapauttamisesta on säädetty erityissäännöksissä88. Oppilaalle, joka on 
muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta ope-
tusta tai ohjattua toimintaa89.  

 
Oppiaineen oppimäärien yksilöllistäminen ja oppiaineesta vapauttaminen tehdään yhteistyössä oppi-
laan ja huoltajan kanssa. Heille tulee selvittää näiden toimenpiteiden vaikutukset jatko-opintoihin. 
 
 

 

 
 
Mikäli oppilaalla on oppimisessaan suuria vaikeuksia, hänen oppimissuunnitelmassaan tai HOJKSissaan 
määritellään haasteellisen oppiaineen tai useamman oppiaineen erityiset painoalueet eli ydinsisällöt, 
joita opiskelemalla oppilas voi vielä suorittaa oppimäärän hyväksytysti yleisen oppimäärän mukaan. 
 
Jos oppilas ei näillä ja muilla tukitoimenpiteillä saavuta tai tule saavuttamaan yleisen oppimäärän vähim-
mäistavoitteita hyväksyttävästi (vähintään arvosana viisi), oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. 
Oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa keskustellaan yksilöllistämisestä ja kerrotaan sen vaikutuksista 
opintoihin tulevaisuudessa. Jos oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään, laaditaan sitä varten pedagoginen 
selvitys ja tehdään erityisen tuen päätös. Yksilöllistäminen perusopetuksen viimeisenä lukuvuotena ei ole 
suositeltavaa.  
  
Oppilas voi opiskella yhden tai useamman oppiaineen yksilöllistettyä oppimäärää muun opetuksen yh-
teydessä, pienemmissä, joustavissa ryhmissä tai pienluokassa. Opetusta eriytetään, ja erityisopettaja ja 

                                                           
88 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 9 § 2 mom. 
89 Perusopetusasetus 5 § 1 mom.  
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koulunkäynninohjaaja tukevat opiskelussa tarpeen mukaan. Yksilöllistetyn oppimäärän sanallinen arvi-
ointi on suositeltavaa. On huomattava, että oppilaan arviointi myös perusopetuksen päättöarvioinnissa 
voi yksilöllistettyjen oppimäärien osalta olla sanallinen. 
  

 
 

7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus 
 

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole 
mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä 
aikaisemmin90. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun pidenne-
tyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta91. 
Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa 
kestää yhden tai kaksi vuotta92. Tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opis-
kelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.  

 
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla 
syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen.93 Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsään-
töisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta. 
Lapselle laaditaan HOJKS esiopetuksen alkaessa. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 
vuonna oikeus saada esiopetusta 94 . Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella tämä oikeus 
alkaa sen vuoden syyslukukauden alussa, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden pi-
dentämisestä tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua.  

 
Lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. Lap-
sen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan 
vaikutuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Esiope-
tuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja ko-
konaistilanteen perusteella. 

 
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti 
kolmella eri tavalla: 
• Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi 

vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja aloit-
taa tämän jälkeen perusopetuksen. 

• Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyt-
tää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusope-
tuksen. 

                                                           
90 Perusopetuslaki 25 § 2 mom. 
91 Perusopetuslaki 25 § 1 mom. 
92 Perusopetuslaki 9 § 2 mom. 
93 Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997) 
94 Perusopetuslaki 26 a § 1 mom. (1288/1999) 
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• Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyt-
tää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa perusopetuksen 
vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan vuotta. Perusopetuksen 
myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös.95 

 
Oppilaan tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen arvioidaan erityisen tuen päätöksen tarkistamisen yh-
teydessä. Jos todetaan, ettei oppilas enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tehdään päätös 
pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jonka jälkeen oppilas kuuluu yleisen oppivelvollisuuden 
piiriin. Tarvittaessa oppilaalle voidaan edelleen antaa erityistä tukea. 
 

 

 
 
Erityispalvelupäällikkö tekee erityisen tuen päätöksen, johon sisältyy päätös pidennetystä oppivelvolli-
suudesta. Päätöksessä otetaan huomioon psykologisen tai lääketieteellisen lausunnon sisältämä tieto. 
Päätös tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi 
vuotta. Näin lapsen oikeus vapaaehtoiseen esiopetusvuoteen voi toteutua. Pedagogista selvitystä ei tar-
vita, mutta jos lapsi on varhaiskasvatuksen piirissä, varhaiskasvatusyksikön erityisopettaja (VEO) voi an-
taa lausunnon päätöksen tueksi. Tiettyyn vammaryhmään kuuluminen (esim. KELA:n määritelmissä) tai 
tietyssä koulussa opiskeleminen ei johda automaattisesti opiskeluun pidennetyn oppivelvollisuuden pii-
rissä. Päätös perustuu aina lapsen kognitiivisiin ja toiminnallisiin valmiuksiin ja kykyihin. Uuden tekniikan 
tuomat mahdollisuudet lapsen tukemisessa otetaan huomioon.  Tiivis huoltajien kanssa ja moniammatil-
lisesti tehtävä yhteistyö, jossa hyödynnetään sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen että perusopetuk-
sen asiantuntijoiden näkemyksiä, on välttämätöntä lapsen oppimisen ja koulunkäynnin valmiuksien arvi-
oimiseksi sekä tarvittavien tukitoimien suunnittelemiseksi.  
  
Turun kaupungin perusopetuksessa pidennetty oppivelvollisuus voidaan toteuttaa millä tahansa valta-
kunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määrätyllä tavalla. Pidennettyä oppivelvollisuutta opiske-
leva oppilas voi opiskella valmiuksiensa mukaisesti missä tahansa esiopetusryhmässä tai koulussa, jossa 
hänen tarvitsemansa tuki voidaan järjestää. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan HOJKS laaditaan al-
kuopetuksessa esiopetuksen HOJKSin ja kuntoutussuunnitelman pohjalta.  
  
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan tarvittaessa tarkemmin pidennetyn oppivelvollisuuden toteutta-
minen, yhteistyö ja käytännöt esimerkiksi esiopetuksen ja koulun välillä. 
 

 

 

 

 

                                                           
95 Perusopetuslaki 27 § 
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Pidennetty oppivelvollisuus 
 
Luolavuoren koulussa on oppilaita, joilla on pidennetty oppivelvollisuus. Pidennetyn oppivelvollisuuden 
oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti pienluokissa, joissa erityisluokanopettajien lisäksi oppilaiden tukena 
toimii koulunkäynninohjaajia. Luolavuoren koulun pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden esiopetus voi 
toteutua joko päiväkodissa tai koulussa. Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilökunta tekevät yhteistyötä jo 
ennen perusopetuksen alkua, jotta lapsen siirtyminen päivähoidosta kouluun sujuisi mahdollisimman jous-
tavasti. 
 

 

7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus 
 

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alu-
eittain96. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan tervey-
dentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain 97. Opetuksen järjestämisestä oppiai-
nejaon sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä 98. Opetus järjestetään toiminta-
alueittain vain kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä op-
pimääriä. Toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten 
toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. 

 
Toiminta-alueittain järjestävän opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla 
hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti elämässään. Opetuksen suunnittelun lähtökohtana ovat op-
pilaan vahvuudet. Koulupäivän eri tilanteita hyödynnetään oppimisessa, ja oppimisympäristöä kehite-
tään toimivaksi ja oppilasta motivoivaksi. Oppilaan yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä oppi-
laan edistymisen arviointi kuvataan HOJKSissa kullekin toiminta-alueelle. Tavoitteet asetetaan siten, että 
ne ovat saavutettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä. 

 
Toiminta-alueet voivat sisältää jonkin yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla on vah-
vuuksia tässä oppiaineessa. Opetuksen toteuttamisessa eri toiminta-alueiden sisältöjä voidaan yhdistää. 
Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa tuetaan oppilaan kokonaiskehitystä sekä edistetään ja yl-
läpidetään oppilaan toimintakykyä. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huol-
tajan kanssa. Lisäksi tehdään opettajien keskinäistä sekä muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden välistä 
yhteistyötä. 

 
Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta, edistää kokonais- 
ja hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä antaa mahdollisuuksia monipuolisesti harjoitella taitoja 
arjen eri tilanteissa. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää motoristen toimintojen suunnittelun 

                                                           
96 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 9 § 3 mom. 
97 Perusopetuslaki 18 § 1 mom. 
98 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010) 
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ja ohjauksen, tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-
alueita. 

 
Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on vuorovaikutuksen muodostuminen ja sen pohjalle 
rakentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuottamisen harjoittelu. Tavoitteena on, että oppilas on 
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää itsekin muita ryhmän oppi-
laita ja aikuisia. Oppilaalle turvataan mahdollisuus käyttää itselleen tarkoituksenmukaisia tapoja kom-
munikoida. Oppilaalla tulee olla tarvittaessa käytettävissään vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja. Kie-
len ja kommunikaation opetus sisältää kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viitto-
mien, merkkien, symbolien, kirjainten ja sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-
alueita. Kommunikaatiotaitoja harjoitellaan eri tilanteissa koulupäivän aikana. 

 
Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan ryhmässä toimimisen taitojen ja osallisuuden 
kehittyminen. Opetuksen tulee sisältää erilaisissa ympäristöissä toimimista sekä vuorovaikutus- ja tun-
netaitojen harjoittelua tukevia osa-alueita. Oppilaan itsetuntemusta ja oppimismotivaatiota tuetaan 
luomalla edellytykset onnistumisen kokemuksiin ja vahvistamalla myönteistä sosiaalisen oppimisen il-
mapiiriä. 

 
Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan 
ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Opetuksen tulee tukea oppimiseen, muistamiseen ja ajat-
telemiseen liittyvien prosessien kehittymistä. Kognitiivisten taitojen oppimisen tulee sisältää aistien sti-
mulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon sekä syy-seu-
raussuhteen oppimista edistäviä osa-alueita. Oppimisen tavoitteena on kehittää lukemisen, kirjoittami-
sen ja matemaattisten taitojen perusvalmiuksia. Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada aineistoa kogni-
tiivisten taitojen oppimiseen.  

 
Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista ympäristönsä toi-
mintaan sekä edistää omatoimisuutta ja itsenäistymistä. Opetuksen tulee sisältää terveyttä ja turvalli-
suutta, arjen taitoja, asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan viettoa käsitteleviä osa-alu-
eita. Päivittäisten taitojen harjoittelu luo mahdollisuuksia motoristen taitojen, kielen ja kommunikaa-
tion, tieto- ja viestintäteknologisten taitojen, sosiaalisten sekä kognitiivisten taitojen kehittymiselle ja 
harjoittelulle. Ne puolestaan vahvistavat päivittäisten taitojen hallintaa. 

 
Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain. Arviointi annetaan 
aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, tämä 
voidaan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä.  
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Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus järjestetään toiminta-alueittain. Oppimisen tavoitteet, 
sisällöt, menetelmät ja arviointitavat suunnitellaan aina yksilöllisesti ja kirjataan oppilaan HOJKSiin. Yksi-
löllisen suunnitelman laatimisen pohjana käytetään tämän opetussuunnitelman sisältämiä toiminta-alu-
eiden yleiskuvauksia. Laaja-alainen oppiminen toteutuu eri toiminta-alueiden tavoitteiden nivoutuessa 
yhteen. Opetuksessa pyritään eheyttämään taitoja arkielämänläheisiksi kokonaisuuksiksi. 
  
Opetus perustuu oppilaan vahvuuksien, taitojen ja kehityksen arviointiin. Opetuksen suunnittelu tehdään 
yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Lisäksi suunnitteluun osallistuvat oppilaan kanssa 
työskentelevä koulun muu henkilöstö sekä tarvittaessa eri alojen asiantuntijat. 
  
MOTORISET TAIDOT  
Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan tietoisuutta omasta kehosta sekä edis-
tää mahdollisuuksia itsenäiseen liikkumiseen. Oppilasta aktivoidaan osallistumaan oman ympäristönsä 
toimintaan mahdollisista fyysisistä rajoitteistaan huolimatta apuvälineiden avulla. Oppilasta kannuste-
taan huolehtimaan fyysisestä hyvinvoinnistaan ja monipuolisesta liikkumisestaan sekä kohottamaan kun-
toaan. Motoristen taitojen opetuksen osa-alueita ovat mm. kehon hahmotus ja hallinta, kokonaismoto-
riikka, hienomotoriikka, koordinaatio, motorinen jäljittely, itsenäinen liikkuminen ja kuntoilu. Motoristen 
taitojen opetusmenetelmiä ovat mm. motorinen rata, kuntopiiri, liikuntaleikit sekä aistitoimintoja ja mo-
torisia taitoja yhdistävät toiminnat.  
  
KIELI JA KOMMUNIKAATIO  
Kielen ja kommunikaatiotaitojen opetuksen perustana on herättää oppilaan kiinnostus vuorovaikutuk-
seen ympäristönsä kanssa. Oppimisen tavoitteena on löytää oppilaalle ilmaisukeino, jonka avulla hän voi 
ilmaista itseään ja ymmärtää erilaisia ilmaisuja. Kommunikaatiotaitojen oppiminen sisältää myös ei-kie-
lellisen ilmaisun kuten ilmeet, eleet, kehon viestit ja ääntelyn. Kommunikaatiotaitojen opetuksen osa-
alueita ovat mm. ajattelu, tunteiden tunnistaminen, kielellinen jäljittely, itsensä ilmaiseminen ja ilmaisu-
jen ymmärtäminen puhuen, viittoen tai vaihtoehtoisin kommunikointikeinoin, kielellinen tietoisuus, kä-
site- ja sanavarasto sekä kirjainten ja sanojen tunnistaminen. Kielen ja kommunikaatiotaitojen opetusme-
netelmiä ovat mm. vuorovaikutteiset leikit, kuvakommunikointi ja tukiviittomat.  
  
SOSIAALISET TAIDOT  
Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen ja ryhmässä toimimisen 
taitojen kehittyminen.   Kannustus, positiivinen ja realistinen palaute, onnistumisen kokemukset sekä 
myönteinen ilmapiiri lisäävät oppilaan oppimismotivaatiota. Osallisuuden kokemisen kautta oppilaan mi-
näkuva ja itsetuntemus vahvistuvat. Sosiaalisten taitojen opetuksen osa-alueita ovat mm. fyysinen kon-
takti, katsekontakti, hymyileminen, vuorovaikutus oppilaan ja aikuisen välillä, vuorovaikutus oppilaiden 
välillä, tunnetaidot, leikki ja yhteistoiminta sekä hyvät tavat.  Sosiaalisten taitojen opetusmenetelmiä 
ovat mm. vuorovaikutusleikit, pelit, sosiaaliset tarinat ja ryhmätoiminta.  
  
KOGNITIIVISET TAIDOT  
Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas jäsentää aisti-informaatiota ja sen kautta 
saatua tietoa, hahmottaa ympäröivää todellisuutta sekä yhdistää asioita ja tapahtumia mielekkäällä ta-
valla. Kognitiivisten taitojen harjaannuttamiseen sisältyvät mm. aistien stimulointi, syy- ja seuraussuhtei-
den tutkiminen, luokittelu sekä muistitoimintojen ja ongelmanratkaisutaitojen harjoitteleminen. Eri oppi-
aineiden sisältöjä voidaan käyttää kognitiivisten taitojen harjoittelemiseen.  



114 
 

  
PÄIVITTÄISET TAIDOT  
Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas kehittyy mahdollisimman omatoimiseksi. 
Hänen itsenäistymistään tuetaan. Oppilasta ohjataan osallistumaan kodin ja koulun askareisiin, hahmot-
tamaan lähiympäristöään ja tutustumaan sen palveluihin sekä tutustumaan kestävään kehitykseen. Päi-
vittäisten taitojen opetus on luonnollisena osana jokaista koulupäivää. Taitoja harjoitellaan eri ympäris-
töissä, jotta opittu taito yleistyisi. Päivittäisiin taitoihin sisältyvät oman henkilökohtaisen hygienian, hy-
vinvoinnin ja terveyden hoito. Opetuksen tulee sisältää myös turvallisuutta, asumista, liikkumista sekä 
vapaa-ajan viettoa käsitteleviä osa-alueita. Päivittäisten taitojen opetustilanteita ovat mm. ruokailu-, pu-
keutumis-, liikkumis- ja siisteyskasvatustilanteet sekä liikenteessä ja luonnossa liikkuminen. 
 

 

7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot  

7.5.1 Tukiopetus 
 
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytai-
kaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta99. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen tai koulun-
käyntiin liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuk-
sella voidaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee järjestää suunnitelmallisesti sekä niin 
usein kuin on tarpeen.  

 
Tukiopetukselle on ominaista yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen 
järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uu-
sia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Ennakoivassa tukiopetuksessa uusiin opittaviin asioihin perehdytään 
jo etukäteen. Tukiopetuksella voidaan vastata myös poissaoloista johtuviin tuen tarpeisiin. 
 
Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua tu-
kiopetukseen. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien 
aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan käyt-
tää tukiopetuksen toteuttamisessa. 

 
Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, sen voi tehdä myös oppilas 
tai huoltaja. Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mahdollista 
tuen tarpeen ilmenemistä. Tukiopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huol-
tajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja 
koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua hänelle järjestettyyn tukiopetukseen.  

 
Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan op-
pilaan aikaisemmin saaman tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet tukiopetukseen 
jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös tukiopetuksen tavoitteet ja antaminen.  
 
 
 

                                                           
99 Perusopetuslaki 16 § 1 mom. (642/2010) 
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Koulujen resurssit kohdennetaan ja työjärjestykset suunnitellaan siten, että jokaisella oppilaalla on mah-
dollisuus saada tukiopetusta sitä tarvitessaan. Tukiopetusta voi antaa kuka tahansa koulun opettaja.  
  
Omakielinen opetus (OMO) on oppilaalle hänen äidinkielellään annettavaa tukea eri oppiaineissa. Oma-
kielisen opetuksen tavoitteena on tukea perusopetuksessa opetettavien käsitteiden omaksumista ja ilmi-
öiden ymmärtämistä sekä oppilaan oppimistaitoja ja koulunkäyntiä. Omakielinen opetus suunnitellaan 
osana oppilaan opetuksen järjestämisen laajempaa kokonaisuutta. OMO-opetus voidaan järjestää sa-
manaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Sitä annetaan joko oppilaan työjärjestysten mukaisten op-
pituntien aikana tai niiden ulkopuolella. 
  
Maahanmuuttajien tuettu opetus (MATU) on suomen kielen ja eri oppiaineiden opetusta suomeksi oppi-
laille, joiden kehittyvää opiskelukieltä, muita opiskeluvalmiuksia ja/tai koulunkäyntivalmiuksia tarvitsee 
tukea. MATU-opetusta järjestetään pääsääntöisesti oppilaan omassa koulussa. Sitä voidaan järjestää sa-
manaikaisopetuksena, pienryhmäopetuksena tai yksilöllisenä erikseen annettavana tukiopetuksena. 
 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan tukiopetuksen, omakielisen opetuksen ja maahanmuuttajien 
tuetun opetuksen toimintamallit, työnjako ja yhteistyö.  
 

 

 

 
 
Tukiopetus 
 
Luolavuoren koulussa jokaisella koulun oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta. Tukiopetuksen tar-
peen arvioi ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla. Se kohdennetaan op-
pimisen kannalta olennaisiin osa-alueisiin. Tukiopetustuokion kesto vaihtelee tarpeen mukaan. Tukiope-
tusta voidaan antaa oppitunnin aikana tai niiden jälkeen. Tukiopetuksesta tiedotetaan huoltajille. 
 
Tukiopetusta annetaan oppilaalle tarvittaessa joustavin järjestelyin. Tukiopetusta voi antaa kuka tahansa 
koulun opettajista. 
 
Tukiopetusta ja maahanmuuttajien tuettua opetusta annetaan Luolavuoren koulussa tarpeen mukaan sa-
manaikaisopetuksena, pienryhmäopetuksena tai yksilöllisenä opetuksena sekä omakielisenä opetuksena.  
 

 
 
 
 
 
 



116 
 

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus 
 

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista eri-
tyisopetusta muun opetuksen ohessa100. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esi-
merkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppi-
aineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityis-
opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäyn-
nin vaikeuksia. 

 
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai 
yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan 
muuhun opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamista suunnitellaan, sen tarvetta ja vaiku-
tuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.  

 
Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikaista eri-
tyisopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan 
tietoa sen merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua siihen.  

 
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityis-
opetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös 
erityisen tuen aikana ja opiskellessaan erityisluokassa. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan 
oppilaan aikaisemmin saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet 
osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös osa-aikai-
sen erityisopetuksen tavoitteet ja antaminen.  
 
 

 

 
 
Osa-aikaisen erityisopetuksen toimintatapoina kehitetään erityisesti yhteisopettajuutta ja joustavia ryh-
mittelyjä. Opetus voidaan järjestää myös jaksoittain. 
  
Huoltajille tiedotetaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä yleisesti. Yksittäisen oppilaan 
tuen järjestämisestä sen eri vaiheissa tiedotetaan ja tarvittaessa keskustellaan tarkemmin huoltajakoh-
taisesti.  
  
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan osa-aikaisen erityisopetuksen toimintamallit, työnjako ja yhteis-
työ. 
 

 

 

                                                           
100 Perusopetuslaki 16 § 2 mom. ( 642/2010) 
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Osa-aikainen erityisopetus 
 
Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen eri tasoilla. Oppilaan tuen tarvetta voidaan arvioida 
moniammatillisesti. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, 
pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Luolavuoren koulussa vahvistetaan yhteisopettajuutta luokanopetta-
jien, erityisluokanopettajien ja erityisopettajien välillä. Erityisopettaja seuraa oppilaiden koulunkäyntiä 
sekä kartoittaa oppilaiden osaamista.  
 

 

7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet 
 

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapal-
velut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet kaikilla tuen tasoilla101. Tarkoituksena on turvata 
oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutuk-
seen kaikkina koulupäivinä.  

 
Oppilaalle järjestetään tarvittaessa tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeu-
den takia. Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten erilaisia sym-
bolijärjestelmiä. Viittomakieltä käyttävien oppilaiden kommunikaation tukena voidaan tarvittaessa käyt-
tää viittomakielen tulkkia tai viittomakielentaitoista avustajaa.  Eriasteisesti kuulovammaisten oppilai-
den kohdalla tulkkauksen menetelmä saattaa olla myös jokin muu kuin viittomakielen tulkkaus. Oppilaan 
kielellisen erityisvaikeuden takia käytetään puhevammaisten tulkkia tai puhetta tukevia ja korvaavia me-
netelmiä hallitsevaa avustajaa. Myös opettaja voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai mui-
den symbolien avulla. 

 
Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa, antaa tukea sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän oppi-
mista ja työskentelyä. Avustaja ohjaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilanteissa oppimiseen ja koulun-
käyntiin liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai muiden tuen ammattihenkilöiden ohjeiden 
mukaisesti. Opettajat ja avustajat suunnittelevat ja arvioivat työtään yhdessä sekä tarvittaessa muun 
henkilöstön kanssa. On tärkeää, että työn- ja vastuunjako on selkeä. 

 
Avustajan antama tuki edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen it-
setunnon kehittymistä. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea yksittäistä oppilasta siten, että hän kyke-
nee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Avustajan antama tuki 
voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle. 

 
Erityisten apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun fyysiseen 
tarpeeseen. Se voi liittyä myös oppimisen erityistarpeisiin. Tällöin käytetään esimerkiksi erilaisia tieto-
teknisiä sovelluksia, äänikirjoja, matematiikan havainnollistamisen välineitä tai keskittymistä tukevia 

                                                           
101 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003) 
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apuvälineitä. Oppilaan kanssa työskentelevät perehtyvät riittävästi opetukseen osallistumisen edellyt-
tämien apuvälineiden käyttöön sekä ohjaavat oppilasta ja huoltajaa näiden käytössä yhteistyössä tuen 
muiden ammattihenkilöiden kanssa. Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti ja niiden käyttöä ja tar-
vetta arvioidaan säännöllisesti. 

 
Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä opetukseen osallistumisen edellyttämien palve-
lujen ja apuvälineiden käytön eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa muita asiantuntijoita. Op-
pilaan tukeminen voi edellyttää erityisosaamista, jota oman koulun henkilöstöllä ei ole riittävästi. Tällöin 
hyödynnetään esimerkiksi oppimis- ja ohjauskeskusten oppilaille tarjoamia palveluja ja henkilöstölle 
suunnattua koulutusta ja konsultaatiota.  

 
Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista opetuspalveluista ja erityi-
sistä apuvälineistä.  Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan moniammatillisena yhteis-
työnä hyödyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantun-
tijoiden lausuntoja. Tehostettua tukea saavan oppilaan palveluiden ja apuvälineiden tarve arvioidaan 
pedagogisessa arviossa.  Erityistä tukea saavan oppilaan palveluiden ja erityisten apuvälineiden tarve 
arvioidaan pedagogisessa selvityksessä ja niistä päätetään erityisen tuen päätöksessä. Yleistä ja tehos-
tettua tukea saavalle oppilaalle mahdollisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä tehdään hallintopää-
tös. Palveluiden ja apuvälineiden käyttö kuvataan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa. 
 

 

 
 
Turun perusopetuksessa avustajasta käytetään nimitystä koulunkäynninohjaaja.  
 
Koulunkäynninohjaajan työtehtävien kohdentuminen koulun sisällä määräytyy ensisijaisesti sen mukaan, 
mihin tarkoitukseen koulunkäynninohjaaja on palkattu (esim. omakielinen, valmistavan opetuksen, vam-
maisen oppilaan tukena työskentelevä koulunkäynninohjaaja). Koulunkäynninohjaajan työpanoksen koh-
dentamisesta päättää esimiesasemansa perusteella rehtori tai apulaisrehtori. Koulunkäynninohjaajalla 
on selkeä viikko-ohjelma.   
 
Kun koulunkäynninohjaaja ei ole lähtökohtaisesti osoitettu mihinkään määrättyyn tehtävään, suunnitel-
laan työpanoksen suuntaaminen oppilaiden tuen tarpeen perusteella.  Tuen tarvetta voi arvioida rehto-
rin apuna tiimi, jossa on esim. erityisopettaja, oppilaanohjaaja ja mahdollisesti oppilashuoltohenkilöstön 
edustus. Opettajien ja koulunkäynninohjaajien näkemystä kuullaan. Koulunkäynninohjaajan päivittäiset 
työtehtävät luokkatason oppilastyössä sovitaan opettajan ja koulunkäynninohjaajan kesken yhdessä toi-
mintaa suunnitellen.  
 
Kouluissa, joissa on keskitettyjä pienluokkia, toimivat koulunkäynninohjaajat usein opettajien ja koulun-
käynninohjaajien muodostamissa työtiimeissä. Päivittäiset työtehtävät sovitaan opettajien ja koulun-
käynninohjaajien kesken työtiimissä yhdessä toimintaa suunnitellen. 
 
Työssään koulunkäynninohjaaja toimii yhteistyöhakuisesti, aloitteellisesti sekä joustavasti kulloisenkin 
tilanteen vaatimaa tuen tarvetta arvioiden. 
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Omakielisiset koulunkäynninohjaajat tukevat oppilaita, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli. Joissa-
kin kouluissa koulunkäynninohjaajat työskentelevät myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa.  
  
Koulunkäynninohjaajien sijoittuminen eri kouluihin ja luokkiin määräytyy kulloisenkin tarpeen mukaan.  
Perusopetuksen palvelualuejohtaja tekee päätöksen koulunkäynninohjaajien sijoittumisesta lukuvuoden 
loppupuolella toteutettavan tarvekartoitusten perustella. Tuettavien oppilaiden avustustarpeen tasot on 
kuvattu tukimateriaalissa. Koulu voi tehdä akuutin tarpeen johdosta palvelualuejohtajalle esityksen kou-
lunkäynninohjaajan saamiseksi myös muuna ajankohtana.  
  
Erityispalvelupäällikkö päättää kuulovammaisen tai vaikeasti kielihäiriöisen oppilaan tulkitsemispalve-
luista erityisen tuen päätöksessä. Tulkin työnkuvasta sovitaan rehtorin ja opettajan kanssa oppilaan tar-
peet huomioon ottaen. Oppilaan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa kuvataan tulkitsemispalveluiden 
oppilaskohtaiset tavoitteet ja periaatteet. 

 
 

LUKU 8 OPPILASHUOLTO  
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön 
sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä oppilas ja op-
pilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä102. 

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tul-
lut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetus-
tehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus103. 

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyt-
tää104. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden 
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 
kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tu-
kevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen 
oppilashuoltoon105. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat 
luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa 
tukeminen. 

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuol-
tolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan op-
pilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunni-
telman laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrä-
tään perusteiden luvussa 7106. 

                                                           
102 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom. 
103 YK:n Yleissopimus lasten oikeuksista 1989 
104 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 4 mom. 
105 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom. 
106 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 § 
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8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 
 

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa 
siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus107. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteis-
työssä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa 
yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa108. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa 
havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. 

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaa-
vien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla 
109. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palve-
lut110. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja 
tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla111. Palvelut järjestetään lain edel-
lyttämässä määräajassa112. 

Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan 
hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja113. Oppilaan ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, 
suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää oppilashuollon tuntemusta ja edes-
auttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio 
on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa. 

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen as-
teen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa op-
pilashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan ter-
veyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimin-
tatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilas-
huollon suunnitelmallista arviointia114. 

 

Oppilashuoltoryhmät115 

Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yk-
sittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokai-
sella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilas-
huoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi koulutervey-
denhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia 
edellyttää. 

                                                           
107 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 1 mom. 
108 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 4 mom. ja 18 § 1 mom. 
109 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 ja 2 mom. 
110 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 3 mom. 
111 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp. 
112 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § ja 17 § 
113 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11 § 1 ja 2 mom. 
114 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25 § 
115 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 14 § 1-4 mom.; 115a: laki oppilas- ja opiskelijalain muuttamisesta 1501/2016 
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Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnitte-
lusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään 
soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin ryh-
mästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä. 

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, to-
teuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä 
ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toi-
mintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on 
yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteutta-
minen ja kehittäminen. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän sijasta edellä kuvattuja tehtäviä voi hoitaa 
opetuksen järjestäjän nimeämä muu tehtävään soveltuva monialainen koulukokohtainen ryhmä115a.  

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppi-
lashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palvelui-
den edustaja, jolla asia työtehtävien perusteella kuuluu116. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu 
tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. 
Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osal-
listuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta. 

8.2. Yhteisöllinen oppilashuolto 
 

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä 
seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan 
kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä117. Yhteisöllisten toimintata-
pojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvin-
vointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja 
hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän tehtävä118. Op-
pilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovai-
kutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden 
varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. 

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön119. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaali-
nen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden 
varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt li-
säävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä120. Opetuksen järjestäjä laatii 
suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtaista 

                                                           
116 Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013 
117 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 mom. 
118 Perusopetuslaki 47a § 1 mom. (1267/2013) 
119 Perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013) 
120 Perusopetuslaki 29 § 4 ja 5 mom. (1267/2013) 
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oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häi-
rinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille121. 

Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä 
ja turvallisuutta. Kouluyhteisöllä on yhtenäiset toimintatavat eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa ope-
tusta ja välitunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan. Ope-
tuksen järjestäjä varmistaa, että oppilaan oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on turval-
linen. Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja 
seurataan jatkuvasti. Niitä arvioidaan kolmen vuoden välein toteutettavissa tarkastuksissa122.  Turvalli-
suuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvalli-
suutta koskevat toimintatavat. 

8.3. Yksilökohtainen oppilashuolto 
 

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, 
oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilas-
huoltoa123. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikais-
tarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa 
myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen. 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, 
terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien eh-
käisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon 
tuen rakentamisessa että koulun arjessa. 

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumuk-
seen124. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toi-
menpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä 
mukaisesti125. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että 
oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tie-
tojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. 

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoon-
pano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä 
kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai 
oppilaan läheisiä126. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi kat-
somiltaan asiantuntijoilta127. 

                                                           
121 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 4-kohta, perusopetuslaki 29 § 3 ja 7 mom. (1267/2013); laki perusope-
tuslain muuttamisesta 1498/2016 
122 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 16 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 12 § 
123 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 1 mom. 
124 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp. 
125 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 § 1 mom. 
126 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 1 ja 2 mom. 
127 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 3 mom. ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 26 § 3 mom. 
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Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. 
Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttä-
mättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän 
jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelija-
huoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat128: 

• yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan 
huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot, 

• kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa, 
• kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, 
• asian aihe ja vireille panija, 
• oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tuktimukset ja sel-

vitykset, 
• toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet, 
• tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunni-

telma sekä 
• toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. 

 
Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä 
mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu129. 
 
Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta 
koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen kä-
sittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka kos-
kevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä130. 
 
Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti 
potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asia-
kastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen131. 
 
Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapito-
velvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle 
viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi 
ja toteuttamiseksi132. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, reh-
torille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttä-
mättömät tiedot133. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta 
teidosta, joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutet-

                                                           
128 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 2 mom. ja 20 § 1,3 ja 4 mom. 
129 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 5 mom. 
130 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 21 § 1 mom. ja 22 § 1 mom. 
131 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 2 mom., laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 12 § ja laki sosiaali-
huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
132 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 2 mom. 
133 Perusopetuslaki 40 § 2 mom. (1288/2013) 
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tava tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huo-
mioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luot-
tamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus sa-
lassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. 
 
Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, aikaisem-
man opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, 
että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa 
pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta134. Sen sijaan opetuksen 
järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle 
opetuksen järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot 
voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä135. 
 

8.4. Oppilashuoltosuunnitelmat 
 
Opetususunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtävien viranomaisten kanssa136. Oppilaille järjestetään mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman 
ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Koulun oppilaskuntaa kuul-
laan ennen näiden suunnitelmien ja määräysten vahvistamista137. Valmistelutyössä tehdään yhteistyötä 
huoltajien ja tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, 
jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialai-
sessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat: 

• lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus138, 
• paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta139 sekä 
• koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma140. 

 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvalli-
suutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa paikallisen opetussuunnitelman oppilas-
huoltoa koskevaa osuutta sekä koulukohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia. 
 
 
 
 

                                                           
134 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 3 mom. 
135 Perusopetuslaki 40 § 4 mom. (1288/2013) 
136 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003) 
137 Perusopetuslaki 47a § 1 ja 3 mom. (1267/2013) 
138 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 § ja lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom.; laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
muuttamisesta 1501/2016 
139 Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003) 
140 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §; laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 1501/2016 
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Oppilashuollon toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat 
 

• edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia 
• siirtää painopistettä nykyistä enemmän yksilökeskeisestä työstä yhteisölliseen työhön 
• siirtää painopistettä korjaavasta työstä ehkäisevään työhön 
• vahvistaa oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmallisuutta ja toteuttamista toiminnallisena 

kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä 
 
Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palve-
lut. Oppilashuoltoa toteutetaan sivistystoimialan ja hyvinvointitoimialan monialaisena suunnitel-
mallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötaho-
jen kanssa. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilöstöllä, ja se on 
kaikkien yhteisössä työskentelevien tehtävä. 
 
Oppilashuollosta muodostetaan toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuolto järjestetään 
yhteisöllisenä oppilashuoltona ja yksilökohjtaisena oppilashuoltona. 
 

Yhteys hyvinvointisuunnitelmaan 
 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on yksi Turun kaupungin strategisista asiakirjoista. 
Suunnitelman sisällöstä on määrätty lastensuojelulain 12 §:ssä ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
12 §:ssä.  Kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman ja se on huomoitava kaupungin talousar-
viota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. 
Päävastuu ohjelman valmistelusta on ollut asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ohjausryhmän 
alaisella lasten ja nuorten alatyöryhmällä. Työryhmässä ovat edustettuina keskushallinto, hyvin-
vointi-, vapaa-aika- ja sivistystoimiala sekä seurakunta, poliisi, puolustusvoimat, lastensuojelujär-
jestöt sekä ELY-keskus. 
 
 
Lastensuojelulaki 12 §: 

• lasten ja nuorten kasvuolot sekä hyvinvoinnin tila 
• ehkäisevät toimet ja palvelut 
• lastensuojelun tarve ja resurssit 
• lastensuojelun palvelujärjestelmä 
• yhteistyö 
• suunnitelma ohjelman toteuttamisesta ja seurannasta 
 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 §: 
• opiskelijahuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet 
• arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalve-

luista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta 
• toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa ja oppilaiden varhaista tukea 
• tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioin-

nista 
 



126 
 

Kunta/koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma 
 

Suunnitelmassa kuvataan menettelytavat, joilla koulun henkilöstö, oppilaat ja huoltajat selä 
tarvittavilta osin yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan. Samalla sovitaan suunnitel-
masta tiedottamisesta edellä mainituille. 

 
 

OPPILASHUOLTO 
 

OPPILAS-/OPISKELIJAHUOLTOPALVELUIDEN STRATEGINEN SUUNNITTELU, 
KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI 
 

 
Turun opiskeluhuollon ohjausryhmä 
 

 
Turun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

 
 
KOULUYHTEISÖN HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 
 
 

koulukohtainen (yhteisöllinen) oppilashuolto-
ryhmä (KOR) 
 

 
 

koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma 
 

 
 

  YKSITTÄISEN OPPILAAN ASIOIDEN KÄSITTELY 
 
 

monialainen konsultaatio on tärkeä menetelmä oppilashuollossa (vrt. ops) 
 
 

monialainen asiantuntijaryhmä (MAR) 
oppilaan/huoltajan suostumus ja osallisuus, käsittely kirjataan oppilashuoltokertomukseen ja 
asiakasrekisteriin 
 

 

OPETUSJÄRJESTELYT 
 
 

 
 

oppilaan ja huoltajan kanssa sekä yhteistyössä oppilashuoltohenkilökunnan kanssa 
kirjataan pedagogiseen asiakirjaan, ei tarvita oppilaan/huoltajan lupaa, ei ole oppilashuoltoa 
POL 16 a § 2 mom., POL 17 § 3 mom. 
 

 
Kuviossa kuvataan Turun perusopetuksen oppilashuollon rakennetta ja toimintatapoja sekä oppilas-
huollon yhteyttä opetusjärjestelyjä koskevaan toimintaan kouluissa. 

 
1. Oppilashuoltopalveluiden kokonaisuus 

 
1.1 Kokonaistarve 
 
Oppilashuoltohenkilöstön esimiehet tekevät keväällä arvion koulujen oppilashuollon kokonaistar-
peesta ja käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista seuraavaa lukuvuotta varten. Arviossa 
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huomioidaan koulun oppilasmäärän lisäksi mm. tehostetun ja erityisen tuen oppilaat sekä asuinalu-
een erityispiirteet. 

 
1.2 Käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 

 
Turun kaupunki järjestää koulunterveydenhoitaja- ja lääkäripalvelut sekä koulukuraattori- ja koulu-
psykologipalvelut. 

 
1.3 Palveluiden järjestäminen sekä työn- ja vastuunjako 

 
Oppilashuoltohenkilöstön esimiehet päättävät koulunterveydenhoitaja- ja koululääkäripalveluiden 
sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden sijoittelusta lukuvuosittain.  

 
1.4 Toteuttamisessa tarvittava yhteistyö 
 
Turun opiskelijahuollon ohjausryhmä tekee oppilashuoltopalveluiden kehittämis- ja arviointityötä. 
Yhteistyötä tehdään kaikilla oppilashuoltotyön toteuttamisen tasoilla.  

 
1.5 Palveluiden kohdentaminen yksittäisiin oppilaisiin, kouluyhteisöön ja yhteistyöhön 

liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan 
 

Koulunterveydenhoitajat, -lääkärit, -kuraattorit ja -psykologit kohdentavat työpanostaan yllä mainit-
tuihin osa-alueisiin joustavasti ja tarpeen mukaan priorisoiden. 
 

 
2. Yhteisöllinen oppilashuolto 

 
2.1 Yhteisöllisen oppilashuollon toimintatavat ja käytännöt 

 
Turun perusopetus on jaettu eteläiseen, itäiseen ja pohjoiseen yhteistyöalueeseen. Yksi alueen eri-
tyisopettajista toimii oman työnsä ohella konsultoivana erityisopettajana (KERO). Hänen tehtä-
vänsä on suunnitella ja tukea kouluja oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämiseen liittyvissä 
kysymyksissä.  
 
Keskeinen koulun toimintakulttuuria kehittävä ryhmä on koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuol-
toryhmä (KOR).  
 
Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR) 

• tehtävät 
o suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja kehittää kouluyhteisön hyvinvoinnin, turvallisuu-

den, viihtyvyyden ja osallisuuden edistämistä 
o suunnittelee, miten oppilaiden ja yhteisön hyvinvointiin liittyvien kyselyiden ja laa-

dunarviointien tuloksia sekä laajojen terveystarkastusten yhteenvetoja käsitellään 
koulussa 

o suunnittelee, miten vanhempien kasvatustyötä tuetaan sekä kodin ja koulun yhteis-
työtä vahvistetaan 

o käsittelee lukuvuosittain nivelvaiheyhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyöhön 
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä 

 
• kokoonpano 

o ryhmää johtaa rehtori  



128 
 

o ryhmään kuuluu opettajaedustajan lisäksi ainakin oppilashuoltohenkilöstö, osa-ai-
kaisen erityisopetuksen edustaja ja vuosiluokilla 7–9 oppilaanohjaaja 

o ryhmään kutsutaan säännöllisesti oppilaskunnan ja huoltajien edustajia  
ryhmään voidaan tarvittaessa kutsua koulun henkilöstön muita edustajia ja lasten ja 
nuorten hyvinvointia edistäviä viranomaisia ja toimijoita 

 
Koulukohtaisesti kuvataan koulukohtaisen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän (KOR) ko-
koonpano, säännöllinen kokoontumisaika (vähintään kerran kuukaudessa), oppilaiden ja 
huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen, yhteistyökumppanit sekä toiminnan arviointi 
ja kehittäminen. 

 
 

2.2 Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 
tarkastukset 
 

• tarkastus tehdään kolmen vuoden välein (Terveydenhuoltolaki 16 §) 
• Ympäristöterveydenhuollon edustaja organisoi tarkastuksen, jossa ovat mukana ympä-

ristöterveydenhuollon edustaja, rehtori, kouluterveydenhoitaja- ja/tai lääkäri, työter-
veyshuollon edustaja, työsuojelun edustaja ja kiinteistönhoitaja. 

• Kouluterveyskyselyiden (THL) tuloksia kouluympäristön osalta tulee hyödyntää tarkas-
tuksessa. Tarkastuksen tulokset kirjataan, ja rehtori yhteistyössä tarkastusryhmän kanssa 
seuraa sovittujen korjaus- ja muutostoimenpiteiden toteutumista. 

 
2.3 Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä 

• Terveyden edistämisen yksikkö voi tarjota erityisasiantuntemusta päihteistä, seksuaali-
terveydestä, ravitsemustieteistä, liikunnasta. 

• Koulut käyttävät esimerkiksi Kouluterveyskyselyn (THL) tarjoamaa tietoa kouluyhteisön 
hyvinvoinnin edistämisessä, vanhempainilloissa keskustelun pohjana, oppilashuolto-
työssä sekä terveystiedon opetuksessa. 

 
2.4 Järjestyssäännöt 

 
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on 

• varmistaa opetukseen osallistuvan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (POL 29 § 1 
mom.) 

• huolehtia siitä, että oppilas suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyy asiallisesti 
(POL 35 § 2 mom.) 
 

Järjestyssäännöillä edistetään  
• koulun sisäistä järjestystä 
• opiskelun esteetöntä sujumista sekä  
• kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (POL 29 § 4 mom.) 

 
Järjestyssäännöillä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia 
määräyksiä 

• käytännön järjestelyistä 
• asianmukaisesta käyttäytymisestä  
• tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä  
• koulun omaisuuden käsittelystä  
• koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä  
• oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella (POL 29 § 5 mom.) 
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Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu  

• opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan tai  
• perusopetuslain tai siihen liittyvien säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen 

toimintaan (esim. koulun ulkopuolinen toiminta kuten retket, leirikoulut ja kerhot) (POL 
29 § 6 mom.) 

 
Järjestyssäännöt valmistellaan yhteistyössä koulun henkilökunnan, vanhempien ja oppilaiden 
kanssa. Koulun oppilaskuntaa tulee kuulla. (POL 3 § 3 mom, 47 a § 1 ja 3 mom.)  

 
Koulukohtaiset järjestyssäännöt, jotka ovat osa opetussuunnitelman koulukohtaista oppilashuolto-
suunnitelmaa, hyväksyy rehtori. 
 
Järjestyssäännöt eivät saa olla perusopetuslain tai minkään muun säädöksen (laki, asetus tms.) vas-
taisia, eikä niillä voida kaventaa oppilaan perusoikeuksia. 

 
Koulun järjestyssääntöjen tulee sisältää kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tar-
peelliset määräykset: 

• käytännön järjestelyistä 
• asianmukaisesta käyttäytymisestä  
• tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä  

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka 
hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvalli-
suutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle 
ei ole hyväksyttävää syytä. 
Päihteistä (tupakka, alkoholi, muut) kannattaa lisätä erikseen maininnat. 

• koulun omaisuuden käsittelystä  
• oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko. Tästä säädetään vahigonkor-

vauslaissa. Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle 
edustajalle. 

• koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta 
• oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella 
• lisäksi yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa voidaan sopia koulukohtaisista suosi-

tuksista 
 

 
2.5 Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 

 
Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä 
syystä myönnetty vapautusta. (POL 26§) 

 
Koulujen tulee tiedottaa huoltajille, miten oppilaan poissaoloista ilmoitetaan koululle. Tavoitteena 
on, että luvattomiin poissaoloihin voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti. Opetusryhmästä vas-
tuussa oleva luokanopettaja tai luokanvalvoja seuraa säännöllisesti oppilaiden poissaoloja. 
 
Koulukohtaisesti täsmennetään poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttumi-
nen. 
 
2.6 Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 

 
Koulun oppilaat ja henkilökunta perehdytetään lukuvuosittain turvallisuutta edistäviin toimintatapoi-
hin.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412
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Koulutapaturma on perusopetuksen oppilaille koulussa tai koulumatkalla sattunut äkillinen, ulkoisen 
ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma. Koulutapaturmina korvataan myös sellaiset 
vammat, jotka ovat syntyneet opintokäynnillä, opintoretkellä, leirikoulussa, kerhossa tai välittömällä 
matkalla niihin, mikäli ne sisältyvät koulun toimintasuunnitelmaan. 

 
Tarkat toimintaohjeet tapaturman sattuessa löytyvät koulun turvallisuuskansiosta ja kaupungin netti-
sivuilta. http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=4722 
Tapaturmasta ilmoitetaan viipymättä oppilaan huoltajalle. 
 
2.7 Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyt-

töön puuttuminen 
 

Tupakointi on kielletty kaikkien perusopetusta antavien koulujen sisä- ja ulkotiloissa. (Tupakkalaki 
12 §) 
 
Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonkin hallus-
sapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka 
erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää 
syytä. (POL 29 § 2 mom.)  
 
Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa 
oppilaalta 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla 
oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. 
(POL 36 d § 1, katso myös 2 – 4 mom.) 
 
Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tava-
rat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 
29 §:n 2 momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaa-
rantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja op-
pilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hal-
lussaan niitä ole. 
(POL 36 e § 1, katso myös 2 – 5 mom.) 
 
Edellä 36 d ja 36 e §:ssä tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti.  
Toimenpiteillä ei saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen 
enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi.  
Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja oppilaan tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden 
edellyttämää hienotunteisuutta.  
Toimenpiteiden käyttö tulee kouluissa suunnitella ja ohjeistaa. 
(POL 36 f § 1, katso myös 2 mom.) 
 
Edellä 29 §:n 2 momentissa tarkoitetut kielletyt esineet ja aineet luovutetaan oppilaan huoltajalle 
tai muulle lailliselle edustajalle.  
Esineet ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos 
oppilaalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä 
hallussaan. 
(POL 36 g § 2, katso myös 1, 3 – 4 mom.). 

 
Koulukohtaisesti täsmennetään tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäise-
minen ja käyttöön puuttuminen. 
 

http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=4722
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2.8 Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 
 
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. (POL 32 § 4 
mom.) Ohjattu toiminta voi olla osallistumista tukiopetukseen, kerhotoimintaan tai muuhun ohjat-
tuun toimintaan. Em. koskee oppilaita, joilla on ns. kuljetusetuus. 
 
Koulun turvallisuussuunnitelmassa kuvataan koulukuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan jär-
jestäminen, odotosupaikat/koulualueen liikennejärjestelyt sekä muuta turvallisuuteen liittyvää. 
 
2.9 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
 
Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä  

• suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä  
• toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista.  

(POL 29 3 mom.) 
 
Suunnitelmassa kuvataan: 

1. kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 
2. edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla 
3. yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän 

että sen kohteena olevan osalta 
4. yhteistyö huoltajien kanssa 
5. yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa 
6. suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huolta-

jille ja yhteistyötahoille sekä 
7. suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi 

 
Koulun oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan: 

1. kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 
o käsittely yhteisötasolla 
o käsittely ryhmätasolla 
o käsittely yksilötasolla 

2. yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän 
että sen kohteena olevan osalta 

3. yhteistyö huoltajien kanssa 
4. yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa 
5. suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huolta-

jille ja yhteistyötahoille  
6. suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi 

 
2.10 Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 
 
Opetussuunnitelman yhteydessä määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaarati-
lanteissa. Tätä osuutta voidaan kutsua kriisisuunnitelmaksi. Kriisisuunnitelmaa laadittaessa 
tehdään yhteistyötä tarvittavien viranomaisten kanssa ja otetaan huomioon muut uhka- ja 
vaaratilanteita sekä kriisitilanteita koskevat suunnitelmat ja ohjeistukset. 

 
Koulun kriisisuunnitelmassa kuvataan: 

1. kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 
2. kriisiryhmän kokoonpano: rehtori, turvallisuusvastaava, määritelty oppilashuolto- sekä 

muu henkilöstö. Kokoonpano määritellään tarkemmin vuosisuunnitelmassa. 
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3. yhteistyö ja keskinäinen työn- ja vastuunjako kriisitilanteisiin varauduttaessa sekä kriisiti-
lanteissa 

4. pelastussuunnitelman, koulun järjestyssääntöjen ja muiden turvallisuusohjeiden yhteen-
sovittaminen 

5. toimintaohjeet erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa 
6. johtamisen, sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sekä koulujen ja opetuksen järjestäjän vä-

lisen tiedottamisen ja viestinnän periaatteet äkillisissä kriiseissä 
7. psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 
8. kriisisuunnitelmasta tiedottaminen, siihen perehdyttäminen ja toimintavalmiuksien har-

joittelu  
9. kriisisuunnitelman päivitys ja arviointi.  

     (POL 29 § 2 mom.) 
 

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 
 

3.1 Asiantuntijaryhmän (MAR) kokoaminen ja toimintatavat 
 

• ryhmään voivat kuulua terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, lääkäri, oppilaanohjaaja, 
opettaja, erityisopettaja tai muu siinä tilanteessa keskeinen henkilö.  

• se henkilö, jolle asian selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu, kutsuu ryhmän ko-
koon, toimii puheenjohtajana ja hankkii oppilaan ja/tai huoltajan suostumuksen/kirjalli-
sen luvan. Usein ryhmän kokoaa kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja tai lääkäri. Myös 
muut edellä mainituista voivat koota ryhmän.  

• ryhmän vastuuhenkilö vastaa, että asian käsittely kirjataan oppilaan yksilölliseen oppilas-
huoltokertomukseen ja että se säilytetään lain vaatimalla tavalla oppilashuoltorekiste-
rissä.  

 
3.2 Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa 

 
• laaja terveystarkastus tehdään 1.lk:lla, 5.lk:lla ja yhdistetysti 7.-8. lk:lla. Tarkastuksen te-

kevät terveydenhoitaja ja koululääkäri ja siihen kutsutaan oppilaan lisäksi myös hänen 
huoltajansa.  

• huoltajan kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisällytetään opetta-
jan arvio oppilaan selviämisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Arviossa ovat terveyden- ja 
sairaanhoidon tai tuen tarpeen arvioimiseksi sekä niiden järjestämiseksi ja toteutta-
miseksi tarpeelliset tiedot. Tieto siirtyy Opetushallituksen ja THL:n yhteistyönä tehdyllä 
lomakkeella. Terveystarkastuksen jälkeen opettaja saa tarvittaessa huoltajan tai oppilaan 
suostumuksella palautteen terveystarkastuksessa esiin nousseista asioista.  

• laajoista terveystarkastuksista tehtyä yhteenvetoa käytetään arvioitaessa luokka- ja kou-
luyhteisön tilaa ja mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta. Yhteenveto ei saa sisältää 
henkilötietoja. 

 
3.3 Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestämi-

nen 
 

Oppilaan tarvitseman lääkityksen sekä hoidon tukeminen koulussa sovitaan monialaisesti ja tapaus-
kohtaisesti yhdessä huoltajien, oppilaan, kouluterveydenhuollon, koulun henkilöstön ja hoitavan 
tahon kanssa suullisesti ja kirjallisesti.  

 
Kouluterveydenhuollolla on kokonaisvastuu oppilaan terveydenhuollosta, jolloin kouluterveyden-
huollon tulee olla aina tietoinen oppilaan yhteyksistä erikoissairaanhoitoon, hänen saamasta hoi-
dosta sekä tehdyistä tutkimuksista. 



133 
 

 
Erityisruokavaliot: 
Terveydenhoitaja: 

• ylläpitää listaa terveydellisistä syistä erityisruokavaliota tarvitsevista oppilaista 
• arvioi ja varmistaa erityisruokavalioiden jatkamisen tarpeellisuuden kunkin lukuvuoden 

alussa huoltajalta/oppilaalta ja arvioi lääkärintodistuksen tarpeellisuuden 
• kansallisen allergiaohjelman mukaisesti lievään allergiaan riittää itsehoito ja seuranta, 

mutta erityisruokavaliota koulussa ei tarvita. 
• toimittaa tiedon erityisruokavalioista ruokapalvelun tarjoajalle, ruokahuollosta vastaa-

valle henkilökunnalle sekä luokanopettajalle/luokanvalvojalle mahdollisimman pian luku-
vuoden alettua 
 

Koululääkäri: 
• kartoittaa erityisruokavalion oikeellisuuden laajoissa terveystarkastuksissa ja aina tarvit-

taessa 
 

Luokanopettaja/luokanvalvoja: 
• tiedottaa ruokapalvelun henkilökuntaa oppilaan eettisistä syistä johtuvista erityisruoka-

valioista 
 

3.4 Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen yhteydessä 
 
Tehostetun ja erityisen tuen yhteydessä monialainen asiantuntijaryhmä (MAR) voi tehdä yhteistyötä 
oppilaan, huoltajien ja oppilaan hyvinvoinnista huolehtivien muiden yhteistyötahojen kanssa. Yh-
teistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa edellyttää aina oppilaan ja/tai huoltajan kirjallista suos-
tumusta. 
 
Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus luovuttaa ilman suostumusta opetuksen asianmukaisen 
järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja opettajille ja rehtorille. (POL 40§, LL 
32§) 
 
 

 
3.5 Yhteistyö sairaalaopetuksen yhteydessä 

 
Sairaalakoulun oppilaat pysyvät aina oman koulun oppilaina. Sairaalakoulujakso on määräaikainen. 
Tiivis pedagoginen ja oppilashuollollinen yhteistyö oppilaan oman koulun kanssa on edellytyksenä 
oppilaan onnistuneelle paluulle takaisin omaan kouluun osastojakson tai avohoidollisen nivel- tai 
tukijakson jälkeen. Oppilashuollollista yhteistyötä tehdään oppilaan ja/tai hänen huoltajansa suos-
tumuksella.  

 
Osastohoidossa olevien oppilaiden yksilökohtainen oppilashuolto 
 
Kouluterveydenhuollon sekä koulupsykologi- ja kuraattoripalveluiden osalta yksilökohtainen oppi-
lashuolto toteutuu osastojakson aikana tarvittaessa oppilaan omassa koulussa. Erikoissairaanhoidon 
järjestämät näihin verrattavat palvelut eivät ole oppilashuollon palveluja. 
 
Oppilaan oma koulu ja sairaalakoulu järjestävät yhteistyössä yksittäistä oppilasta koskevan monia-
laisen oppilashuollon. Oma koulu kutsuu kokoon tämän oppilashuollollisen asiantuntijaverkoston. 
Sairaalakoulun opettaja tai sen oppilashuoltohenkilöstöön kuuluva työntekijä osallistuu pyydettä-
essä oppilaan ja/tai hänen huoltajansa suostumuksella tähän verkostoon. Sairaalakoulu järjestää 
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oppilaiden osastojaksojen aikana tarvittaessa kouluverkostoja. Nämä kouluverkostot eivät ole oppi-
lashuollon asiantuntijaverkostoja. 
 
Osastojakson aikana oppilaan oman koulun opetushenkilöstö ja mahdollisesti oppilashuollon edus-
taja /edustajat voivat osallistua erikoissairaanhoidon kokoon kutsumiin hoitoneuvotteluihin. Nämä 
hoitoneuvottelut eivät ole oppilashuollollisia asiantuntijatyöryhmiä, mutta ne antavat tukea omassa 
koulussa toteutettavalle yksilökohtaiselle oppilashuoltotyölle. 
 
Sairaalakoulussa opiskelevien avohoidossa olevien oppilaiden yksilökohtainen oppilashuolto 
 
Sairaalakoulujakson aikana oppilaan kouluterveydenhuollon palvelut sekä koulupsykologi- ja kuraat-
toripalvelut toteutuvat sairaalakoulussa. Sairaalakoulun oppilashuoltohenkilöstö toimii yhteistyössä 
oppilaan oman koulun oppilashuoltohenkilöstön tai oppilaan asioissa kootun monialaisen asiantun-
tijaryhmän edustajien kanssa. 
 
Sairaalakoulujakson aikana oppilaan asioista vastaava asiantuntijaverkosto kokoontuu sairaalakou-
lun kokoon kutsumana verkostotapaamisissa, joihin myös oppilaan oman koulun edustaja/edustajat 
osallistuvat. Tarvittaessa tämä ryhmä voi toimia yksilökohtaisen oppilashuollon asiantuntijaryhmänä 
(MAR). Tällöin verkostossa mukana ollut oman koulun edustaja kirjaa edellä mainituista verkos-
toista oppilashuoltolain edellyttämän oppilashuoltokertomuksen oman koulun rekistereihin. 

 
3.6 Yhteistyö joustavan perusopetuksen yhteydessä 
 
Opettaja, kouluterveydenhuolto sekä koulupsykologi ja kuraattori tekevät yksilökohtaista oppilas-
huoltoa oppilaan ja/tai huoltajien suostumuksella yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden, poliisin, nuo-
risotyöntekijöiden, seurakunnan työntekijöiden ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.  
 
3.7 Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämi-

sen yhteydessä 
 

Oppilaalle, joka on erotettu määräajaksi tai jolta on evätty opetus jäljellä olevan oppitunnin tai työ-
päivä ajaksi, tulee opetuksen järjestäjän järjestää tarvittava oppilashuolto.  
(POL 36 §) 
 
Mikäli rehtori epää oppilaalta oikeuden osallistua opetukseen loppupäivän ajaksi, hän ilmoittaa asi-
asta huoltajalle ja sopii käytännön järjestelyistä. Oppilaalle ja huoltajalle tiedotetaan mahdollisim-
man pian mahdollisuudesta oppilashuoltopalveluihin. 

 
3.8 Yhteistyö koulun ulkopuolisten palveluiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa 

 
Asiantuntijaryhmä voi tarvittaessa oppilaan ja/tai huoltajan luvalla konsultoida tai pyytää asian kä-
sittelyyn mukaan Kasvatus- ja perheneuvolan, nuorisopalveluiden, aamu- ja iltapäivätoiminnan tai 
muiden oppilaan kanssa toimivien tahojen edustajia. 

 
Koulukohtaisesti täsmennetään yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen. 

 
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 

 
Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja muiden kumppaneiden kanssa.  
Opetuksen järjestäjä ja koulut tiedottavat kotisivuillaan yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuol-
lon periaatteista ja menettelytavoista.   
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Koulukohtaisessa suunnitelmassa kuvataan oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja 
heidän huoltajiensa kanssa: 

1. miten oppilaan osallisuus toteutuu a) yhteisöllisen ja b) yksilökohtaisen oppilashuollon 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa 

2. miten huoltajan osallisuus toteutuu a) yhteisöllisen ja b) yksilökohtaisen oppilashuollon 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa 

3. miten yhteistyö toteutetaan muiden kumppaneiden kanssa 
4. miten yhteistyö toteutetaan opiskelun siirtymävaiheissa 

 
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi 

 
Koulun vuosisuunnitelmassa on kuvaus oppilashuoltosuunnitelman arvioinnista. Rehtori vastaa kou-
lukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arvioinnista. 
 
Oppilashuolto on yksi perusopetuksen laadunarvioinnin osa-alueista.  

 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan seurannan aikataulu, seurattavat asiat, seurantaan käytet-
tävät menetelmät ja seurantatietojen hyödyntäminen 

 
 
 

 
 
1. Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR) 
 

• yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 
o rehtori 
o erityisopettaja 
o luokanopettaja 
o perhetyön ohjaaja sekä kouluohjaaja 
o koululääkärit 
o terveydenhoitajat 
o koulupsykologi 
o koulukuraattori 
o oppilaanohjaaja 
 

• KOR kokoontuu säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Kokoontumiset päätetään luku-
kausittain aina kevätlukukauden lopussa. 

• vanhempien kasvatustyön tukemisen sekä kodin ja koulun yhteistyön vahvistamisen suunnitte-
lussa kuullaan vanhempia sekä tehdään yhteistyötä vanhempainneuvoston ja vanhempainyhdis-
tys Vuokon kanssa. Yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelussa vanhempainneuvosto toimii huol-
tajien ja oppilasneuvosto oppilaiden edustajana. Vanhempain- ja oppilasneuvosto kokoontuvat 
säännöllisesti 

• työ koulun ja yhteistyökumppaneiden välillä on pääsääntöisesti konsultointi- ja verkostotyötä.  
• KOR tekee yhteistyötä oppilaiden kotikuntien lasten- ja nuorten hyvinvointia edistävien viran-

omaisten ja toimijoiden kanssa 
• KOR arvioi toimintaansa aina kevätlukukauden lopussa.  Arviointi suoritetaan huoltajien osalta 

kevään APUA-kyselyn yhteydessä. Kevään arvioinnin pohjalta yhteisöllistä oppilashuoltosuunni-
telmaa kehitetään ja muokataan syyslukukauden alussa 
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2. Järjestyssäännöt 

 
Käytännön järjestelyt 

• koulutyön aikana noudatetaan järjestyssääntöjä  
• järjestyssääntöjä täydennetään ja tarkennetaan yksikkökohtaisilla suosituksilla (Ohjaavat periaat-

teet, Liite 1) 
• koulutyö alkaa ja päättyy työjärjestyksen mukaan  
• oppilaiden velvollisuus on suorittaa heille osoitetut tehtävät 
• huoltajan on ilmoitettava opettajalle kaikista oppilaan poissaoloista etukäteen 
• tiedossa oleva pidempi poissaolo on anottava kirjallisesti opettajalta tai rehtorilta 

 
Asianmukainen käyttäytyminen 

• oppilaan on käyttäydyttävä asianmukaisesti kaikessa koulun toiminnassa 
• oppilaiden on toimittava annettujen ohjeiden mukaisesti 
• kaikille on annettava työrauha 
• kaikenlainen henkinen ja fyysinen väkivalta on kiellettyä 

 
Tarkemmat määräykset esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä 

• kouluun ei saa tuoda ilman hyväksyttävää syytä sellaista esinettä tai ainetta, jolla voidaan vaa-
rantaa turvallisuutta tai joka soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen 

• tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö, hallussapito ja välittäminen on kiellet-
tyä  

• tulentekovälineiden ja teräaseiden tai niihin rinnastettavien esineiden tuominen kouluun on kiel-
lettyä 

• opiskeluun kuuluvien työvälineiden (esim. veitset ja sakset) asiaton käyttö on kielletty 
• opettajalla on oikeus ottaa haltuun kielletty tai oppimista häiritsevä esine tai aine  
• koulu ei vastaa opiskeluun kuulumattomista välineistä tai esineistä (esim. lelut ja kännykät) 

 
Koulun omaisuuden käsittely 

• koulun omaisuuden vahingoittaminen on kiellettyä 
• koulun omaisuuteen liittyvistä vahingoista on välittömästi ilmoitettava koulun henkilökunnalle 

 
Oppilaan velvollisuus korvata aiheuttamansa vahinko 

• koulussa tapahtuneissa vahinkoasioissa noudatetaan vahingonkorvauslakia  
• toisen omaisuuden vahingoittaminen on kiellettyä 
• oppilas on velvollinen korvaamaan koulun tai toisen oppilaan omaisuudelle tahallaan aiheutta-

mansa vahingon  
• tahallaan tehdystä vahingonteosta ilmoitetaan aina huoltajalle 

 
Koulun tilojen siisteydestä huolehtiminen 

• oppilas on velvollinen noudattamaan yleistä siisteyttä 
• oppilas voidaan kasvatuksellisista syistä määrätä puhdistamaan tai uudelleen järjestämään tahal-

laan tai huolimattomuudellaan esim. likaamansa koulun omaisuuden tai tilan 
• edellä mainituista tahallisista teoista johtuvista seurauksista ilmoitetaan aina huoltajalle 

 
Oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksessa ja koulun alueella 

• koulun sisätiloissa on liikuttava asiallisesti 
• välitunnit vietetään ennalta sovituilla välituntialueilla 
• välitunneilla noudatetaan erikseen sovittuja välituntiohjeita 
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• koulualueelta ei saa poistua luvatta koulupäivän aikana  
 
Luolavuoren koulun rehtori on hyväksynyt koulun järjestyssäännöt 28.5.2014. 
 
 
3. Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 

 
• opetusryhmästä vastuussa oleva opettaja seuraa säännöllisesti oppilaiden poissaoloja. Opettajat 

kirjaavat poissaolot Wilmaan 
• huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa koululle oppilaan poissaolosta mahdollisimman pian ensim-

mäisen poissaolopäivän aamuna 
• luvattomiin ja huolta herättäviin poissaoloihin puututaan heti ja ryhdytään toimenpiteisiin pois-

saolojen selvittämiseksi. (Liite 2) 
• koulu tiedottaa lukuvuoden alussa huoltajia poissaolojen ilmoittamisessa ja poissaoloihin puuttu-

misessa käytettävistä toimenpiteistä 
 

4. Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttumi-
nen 
 
• opetukseen sisältyy tietoa ja valistusta päihteiden käytön haitallisuudesta. Opetusta voidaan sy-

ventää asiantuntijoiden antamalla päihdevalistuksella 
• koti ja koulu sitoutuvat yhteisiin lain määrittämiin sääntöihin, jotka koskevat päihteiden käyttöä 
• mikäli opettaja tai joku muu oppilaan kanssa työskentelevä huolestuu oppilaan päihteiden käy-

töstä, asiasta keskustellaan oppilaan ja tämän huoltajan kanssa. Tarpeen vaatiessa asiaa käsitel-
lään yksilökohtaisessa oppilashuollossa (MAR) oppilaan ja huoltajan suostumuksella. 

• mikäli koulupäivän aikana oppilaalla on hallussaan päihteitä, rehtori tai opettaja takavarikoi ne, 
ilmoittaa asiasta huoltajalle sekä pitää oppilaalle kasvatuskeskustelun 

 
5. Kiellettyjen takavarikoitujen esineiden ja aineiden säilytys koulussa 

 
• opettaja vie takavarikoidut esineet ja aineet rehtorin haltuun sekä ilmoittaa asiasta oppilaan 

huoltajalle ja kirjaa tapahtuman ylös 
 
6. Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 

 
Koulun yksikkökohtaisissa pelastus- ja turvallisuussuunnitelmissa on kuvattu koulukuljetusta odottavien 
oppilaiden valvonta ja turvallisuusohjeistukset. 
 
7. Oppilaiden suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

 
 
Järjestyssääntöjen ja koulumme ohjaavien periaatteiden kautta opetamme ja kasvatamme oppilaitamme 
vastuulliseen ja toisia kunnioittavaan käyttäytymiseen. 
Kaikki koulussa työskentelevät aikuiset puuttuvat epäasialliseen, väkivaltaiseen ja aggressiiviseen käyt-
täytymiseen. 
Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäiseminen  
Ennaltaehkäisevän työn merkitys on olennaisinta. Tärkein on ilmapiiri, jonka henkilökunta yhdessä oppi-
laiden ja huoltajien kanssa luo kouluun. Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puut-
tuminen vaativat kaikkien osapuolten sitoutumisen.  Luolavuoren koulussa ehkäisemme väkivalta, kiu-
saamista ja häirintää seuraavin keinoin: 

• koulussamme on käytössä KiVa-koulu ja Turvataito-toimintamallit 
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• osoitamme oppilaille selkeästi, että kiusaaminen on ehdottoman kiellettyä kaikissa olosuhteissa 
• rakennamme päivittäisessä koulutyössä suvaitsevaisuutta lisäävää ja erilaisuutta hyväksyvää il-

mapiiriä 
• panostamme hyvän itsetunnon, sosiaalisten taitojen. toimivien ihmissuhteiden, yhteisöllisyyden 

ja osallisuuden vahvistamiseen 
• teemme yhteistyötä oppilaiden huoltajien kanssa  

 
Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla 

• yhteisötaso: KiVa-koulu -ohjelma sekä turvataitokasvatus huomioidaan osana opetusta 
• ryhmätaso: Opetusryhmissä pidetään KiVa-oppitunteja ja/tai turvataitokasvatusta 
• yksilötaso: Luokan opettaja käsittelee kiusaamis- ja häirintätilanteet kasvatuskeskustelussa oppi-

laan kanssa  
• mikäli kiusaaminen täyttää KiVa-koulun määrittämät kriteerit kiusaamiselle, KiVa-tiimi ottaa ta-

pauksen käsittelyyn 
• vakavissa väkivaltatilanteissa toimitaan kriisisuunnitelman mukaan 

 
Toimintamallit 
Luolavuoren koululla on toimintamallit väkivalta- kiusaamis- ja häirintätilanteiden varalle. Niissä on ku-
vattu tilanteen vaatima yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä yhteis-
työ huoltajien ja tarvittavien viranomaisten kanssa. (Liitteet 3-5). 
Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteis-
työtahoille  

• uusille opettajille ja muulle henkilökunnalle perehdyttämispäivänä 
• vanhoille työntekijöille suunnittelupäivän aikana 
• suunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla 
• vanhempainillat 
• oppilasneuvosto suunnittelee ”lukuvuosi-info” -tilaisuuden oppilaille syksyn alussa, jossa oppilas-

neuvosto käy läpi oppilashuoltosuunnitelman asiat omalla tavallaan ”lasten kielellä” 
 
Suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi 

• tämä suunnitelma päivitetään lukuvuosittain lukuvuoden alussa  
• suunnitelman päivittämisestä vastaavat rehtori ja turvallisuusvastaava turvataitovastaava ja ter-

veydenhoitaja kuljetusvastaava 
• suunnitelman toteutumista arvioidaan lukuvuosittain opettajakokouksissa ja KOR:ssä 
• huoltajien mielipiteet huomioidaan vuosittain toteuttavalla APUA-kyselyllä 

 
8. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 

 
1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 

• pyrimme ehkäisemään kriisitilanteiden syntymistä huolehtimalla koulupäivän turvallisuudesta  
o henkilökunta perehdytetään turvallisuusohjeisiin 
o oppilaiden toimintaa ennakoidaan ja valvotaan 
o ongelma- ja vaaratilanteisiin puututaan välittömästi 
o yhteistyö huoltajien kanssa  

 
2. Kriisiryhmän kokoonpano  

• rehtori 
• apulaisrehtorit 
• turvallisuusvastaava/t 
• kouluterveydenhoitaja 
• koulupsykologi tai kuraattori 
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3. Yhteistyö ja keskinäinen työn- ja vastuunjako kriisitilanteisiin varauduttaessa sekä kriisitilanteissa.  

• rehtori vastaa koulun kriisityöstä ja johtaa akuutteja kriisitilanteita 
• koulun henkilökunta tekee yhteistyötä tarvittavien viranomaisten kanssa. 
• turvallisuusvastaavat avustavat rehtoria kriisityön suunnittelussa, suunnitelman toimeenpanemi-

sessa ja kouluttamisessa 
 

4. Pelastussuunnitelman, koulun järjestyssääntöjen ja muiden turvallisuusohjeiden yhteensovittaminen 
• koulun järjestyssäännöillä tuetaan oppilaiden turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäis-

tään kriisien ja turvallisuusuhkien syntymistä 
 

5. Toimintaohjeet erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa 
• rehtori kokoaa kriisityöryhmän ja johtaa toimintaa tilanteen vaatimien tehtävien toimeenpane-

miseksi 
• toimintamallit erilaisiin kriisitilanteisiin löytyvät koulun Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmasta 

  
6. Johtamisen, sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sekä koulujen ja opetuksen järjestäjän välisen tiedotta-
misen ja viestinnän periaatteet äkillisissä kriiseissä  

• rehtori vastaa kriisijohtamisesta ja kaikesta koulun ulkopuolelle suuntautuvasta tiedotuksesta  
• henkilö, joka on paikalla tai saa ensimmäisenä tiedon kriisitilanteesta, tiedottaa siitä rehtorille, 

jolle johtovastuu siirtyy välittömästi 
• mikäli rehtori ei ole paikalla, vastuu siirtyy: 

o apulaisrehtorille/vararehtorille 
o rehtorin nimeämälle vastuuhenkilölle 
o turvallisuusvastaavalle  

 
7. Psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen  

• psykososiaalinen tuki ja jälkihoito järjestetään yhteistyössä terveydenhuollon kanssa 
  

8. Kriisisuunnitelmasta tiedottaminen, siihen perehdyttäminen ja toimintavalmiuksien harjoittelu 
• oppilashuoltosuunnitelma esitellään vanhempainneuvostolle syyslukukauden alussa 
• rehtori vastaa kriisisuunnitelmaan perehdyttämisestä ja toimintavalmiuksien harjoittelusta 
• huoltajilla on mahdollisuus tutustua koulun Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan koulun kotisi-

vuilta 
 

9. Kriisisuunnitelman päivitys ja arviointi 
• kriisisuunnitelma arvioidaan ja päivitetään aina syyslukukauden alussa 

 
9. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 

 
• oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa oppilaiden edustajana toimii oppi-

lasneuvosto. Oppilasneuvosto käsittelee syksyn kokouksessaan oppilashuoltosuunnitelman ja 
antaa näkemyksensä suunnitelmasta syyslukukauden aikana. Oppilasneuvosto arvioi suunnitel-
man toteutumista kevätlukukaudella järjestettävässä arviointikokouksessa ja antaa palautteen 
oppilasneuvostosta vastaaville opettajille 

• oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa huoltajien edustajana toimii van-
hempainneuvosto. Vanhempainneuvosto käsittelee syksyn kokouksessaan oppilashuoltosuunni-
telman ja antaa näkemyksensä suunnitelmasta syyslukukauden aikana. Vanhempainneuvosto 
arvioi suunnitelman toteutumista kevätlukukaudella järjestettävässä arviointikokouksessa ja an-
taa palautteen koulun vanhempainneuvostosta vastaavalle opettajalle 

• yhteistyö koulun ja muiden kumppanien kanssa on konsultointia ja verkostotyötä 
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• opiskelun siirtymävaiheissa tehdään yhteistyötä tulevan oppilaitoksen ja opettajan sekä huolta-
jien kanssa 

 
10. Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi 

 
• oppilashuollon toteutumisen arviointi tehdään lukuvuosittain keväällä. KOR arvioi oppilashuollon 

toteutumista kevään arviointikokouksessa, jonka perusteella kehitetään seuraavan lukuvuoden 
oppilashuoltosuunnitelmaa 

• seurattavat asiat 
o yhteistyö oppilaiden ja huoltajien kanssa  
o käytettävissä olevien oppilashuoltopalvelujen määrä ja tarve           
o koulun työrauha ja ilmapiiri 
o keskeisistä tuloksista tiedotetaan oppilaita, huoltajia ja tarvittavia yhteistyötahoja 

• seurannassa käytettävät menetelmät 
o APUA-kysely huoltajille 
o oppilas- ja vanhempainneuvostojen arviointikokoukset 
o henkilökunnan arviointikokous/-kysely 

• seurantatietoja hyödynnetään oppilashuoltosuunnitelmaa päivitettäessä syyslukukauden alussa 
 
Oppilaskuntaa on kuultu opetussuunnitelman OH-suunnitelmaa koskien. Asia käsiteltiin oppilasneuvos-
ton kokouksessa 8.5.2014. Oppilasneuvosto totesi OH-suunnitelman asianmukaiseksi. 
 
 

 
 
 

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ 

Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
den mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan 
perusopetuksessa huomioon. Jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. 
Oppilaita ohjataan tuntemaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen kansalaisen perustuslain mu-
kaista oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin.141  

Tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja monikieli-
syyttä ja siten vahvistaa oppilaiden kielellistä tietoisuutta ja metalingvistisiä taitoja. Koulutyöhön voi si-
sältyä monikielisiä opetustilanteita, joissa opettajat ja oppilaat käyttävät kaikkia osaamiaan kieliä. Ope-
tuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä oman kieli- ja kult-
tuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja kulttuureista. Kulttuurista monilukutai-
toa voidaan vahvistaa mediakasvatuksella ja ottamalla huomioon oppilaiden ja heidän perheidensä me-
diakulttuuri. 

Oppilaiden opintoja varten voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Suunnitelma sisältää sovel-
tuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma, joka kuva-
taan alaluvussa 7.3.2. 

                                                           
141 Suomen perustuslaki (731/1999) 17 § 
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Perusopetuslain mukaan perusopetuksessa käytettävä kieli on suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla 
myös saame, romani tai viittomakieli. Opetuskielenä voidaan käyttää myös muita kieliä, kun se ei vaa-
ranna opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.142  

9.2. Romanit 

Romanien opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden identiteetin kehitystä ja tietoi-
suutta omasta historiasta ja kulttuurista. Opetuksessa otetaan huomioon Suomen romanien asema et-
nisenä ja kulttuurisena vähemmistönä. Opetus vahvistaa romanien kieli- ja kulttuuriperinnön säilymistä 
yhteistyössä kotien kanssa.  

Oppilaille pyritään tarjoamaan romanikielen opetusta.  Mahdollisuuksien mukaan heille tarjotaan myös 
romanikielistä opetusta. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden ikä ja romanikielen taito ja hyödyn-
netään romanikielistä yhteisöä ja mediaa. 

9.3. Viittomakieliset 

Viittomakielisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielistä identiteet-
tiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakielisestä yhteisöstä. Opetuksessa hyödynnetään viit-
tomakielistä yhteisöä ja mediaa. Viittomakieltä käyttävät oppilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai 
kuulevia. 

Perusopetuslain mukaan kuulovammaisille tulee tarvittaessa antaa opetusta myös viittomakielellä143. 
Lain perusteluiden mukaan ainakin viittomakieltä ensimmäisenä kielenä oppineille kuuroille opetus tu-
lee antaa viittomakielellä144. Viittomakielinen perusopetus voidaan toteuttaa joko viittomakielisessä 
ryhmässä tai ryhmässä, joka koostuu viittomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä oppilaista. Viitto-
makielisen perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielen taitoa ja lisätä valmiuksia 
toimia erilaisissa ympäristöissä. 

Viittomakielen ja kirjallisuuden opetuksessa oppilaat vahvistavat valmiuksiaan vuorovaikutukseen viit-
tomakielellä osana oman elämänsä hallintaa. Vuorovaikutustaitojen kehittyessä he saavat valmiuksia 
osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja päätöksentekoon. Viittomakielisille kuuleville annetaan viitto-
makielen opetusta mahdollisuuksien mukaan. Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä viittomakielisen 
kommunikaation merkityksestä itselle ja viittomakieliselle yhteisölle. 

9.4. Muut monikieliset oppilaat 
 
Muiden monikielisten oppilaiden opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden monikieli-
syyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä. Siten oppilaat saavat valmiudet tasapainoiseen ja 
aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden taustat ja lähtökohdat 
kuten äidinkieli ja kulttuuri sekä maassaoloaika.  

                                                           
142 Perusopetuslaki 10 § 1 mom. (1288/1999) 
143 Perusopetuslaki 10 § 2 mom.  
144 Hallituksen esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 86/1997 
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Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä monipuolisesti eri oppiaineiden tun-
neilla ja muussa koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiainei-
den sisällön omaksumista ja oppilas oppii viestimään koulun oppiainesisällöistä myös omalla äidinkielel-
lään. Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa 
kieltään ja kulttuuriaan. Oppilaille pyritään tarjoamaan oppilaan oman äidinkielen opetusta.  

Valtioneuvoston asetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuu-
den sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä eri-
tyisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti145. Oppilas opiskelee suomi tai ruotsi toi-
sena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puut-
teita yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella, jolloin hänen osaamisensa ei ole riittävää yhdenvertai-
seen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai 
oppilaan suomen kielen taito on muutoin riittämätön suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun 
(katso myös Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus). 

Oppilaan oman äidinkielen ja suomen tai ruotsin kielen opetuksen ohella oppilaille annetaan tarvittaessa 
tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. Maahan-
muuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan kotoutumissuunnitel-
maa. 
 

 
 

 
 
Koululla on merkittävä rooli monikielisten perheiden kasvatustyön tukemisessa. Koulu rohkaisee per-
heitä käyttämään ja kehittämään aktiivisesti omia äidinkieliään sekä opiskelukieltä. 
 
Oppilaille järjestetään oman äidinkielen opetusta useissa eri kielissä. Oppilaan oman äidinkielen opetus 
(MAI) on tarkoitettu kieli- ja kulttuuri-identiteetin vahvistamiseen oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin 
opetuskieli. Opetus rakentaa pohjaa monikulttuurisuudelle ja toiminnalliselle kaksikielisyydelle. Opetuk-
seen voivat osallistua myös ulkomailla hankittua kielitaitoa ylläpitävät oppilaat. Äidinkielen opetuksella 
tuetaan oppilaan ajattelun sekä kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän kehittymistä, sosiaalisten 
suhteiden ja maailmankuvan muodostumista ja persoonallisuuden ehyttä kasvua. Tunnit ovat yleensä 
koulupäivän jälkeen kouluissa, jotka sovitaan lukuvuosittain. 
 
Oppilaalle, jonka äidinkieli on muu kuin opetuskieli, tarjotaan myös omakielistä opetusta. Omakielinen 
opetus (OMO) on perusopetuksen oppiaineiden opetusta oppilaan omalla äidinkielellä. OMO on tuki-
muoto, joka edistää tasavertaisia oppimisvalmiuksia. Opetusta suunnitellaan, toteutetaan ja oppimista 
arvioidaan OMO-opettajan ja luokan- tai aineenopettajan yhteistyönä.  
 
Lisäksi vieraskielisille oppilaille järjestetään tuettua opetusta. Tuettu opetus (MATU) on suomen kielen 
tai eri oppiaineiden opetusta oppilaille, jotka tarvitsevat lisätukea kehittyvään opiskelukieleen, opiskelu- 
ja koulunkäyntivalmiuksiin.  
 

                                                           
145 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 8 § 2 mom.  
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Perusopetukseen valmistava opetus (VALMO) on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille 
oppilaille. Opetukseen voi osallistua tarpeen mukaan myös Suomessa syntynyt maahanmuuttajataustai-
nen oppilas. VALMO antaa valmiuksia perusopetukseen siirtymiseen, mutta siellä ei suoriteta perusope-
tuksen oppimääriä. Oppilas opiskelee perusopetukseen valmistavassa opetuksessa suomen kielen lisäksi 
mm. taitoaineita, matematiikkaa ja englantia oman opinto-ohjelmansa mukaisesti. Opetus on ensisijai-
sesti ryhmämuotoista opetusta. Ryhmiä on eri kouluissa ja niissä opiskellaan keskimäärin vuoden ajan 
ennen oppilaan siirtymistä ikätasoaan vastaavaan perusopetuksen ryhmään. Jokaiselle valmistavasta 
opetuksesta perusopetukseen siirtyvälle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. 

 
 

LUKU 10 KAKSIKIELINEN OPETUS 
 
Koulun opetuskieli on suomi tai ruotsi ja joissakin tapauksissa saame, romani tai viittomakieli. Opetuk-
sessa voidaan perusopetuslain mukaan käyttää koulun varsinaisen opetuskielen lisäksi myös muuta 
kieltä, jos arvioidaan, että se ei vaaranna oppilaiden mahdollisuutta seurata opetusta. Erillisessä opetus-
ryhmässä tai koulussa opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla kielellä. 146  

Perusopetuslain mukainen opetuskieli määrittelee, millä kielellä äidinkielen ja kirjallisuuden opetus an-
netaan147. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän ja A1-kielen oppimäärän tunnit voidaan kuitenkin 
tarvittaessa yhdistää valtioneuvoston asetuksen mukaisesti148. Yhdistetystä tuntimäärästä on tällöin vä-
hintään puolet opetettava koulun varsinaisella opetuskielellä.  

Kodin ja koulun yhteistyön turvaamiseksi huoltajille tarkoitettu tiedotus ja keskeiset asiakirjat tulee olla 
saatavana koulun perusopetuslain mukaisella opetuskielellä sekä tarpeen mukaan myös koulun muulla 
tai muilla opetuskielillä. 

Opetus voidaan toteuttaa laajamittaisena kaksikielisenä opetuksena, joka voidaan jakaa kotimaisten 
kielten varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn ja muuhun laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen. Sitä 
voidaan antaa myös suppeampana kaksikielisenä opetuksena, josta käytetään tässä nimitystä kielirikas-
teinen opetus. Joskus kaksikielistä opetusta toteutetaan muilla kuin kotimaisilla kielillä kielikylvyn ta-
paan. Tällainen opetus, samoin kuin mahdolliset kestoltaan lyhyemmät kielikylpyohjelmat katsotaan 
tässä kuuluvaksi muun kaksikielisen opetuksen piiriin. 

 

10.1 Kaksikielisen opetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestämisen lähtökohtia 
 
Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä koulun opetus-
kielessä että kohdekielessä. Kaksikielisen opetuksen pitkäntähtäimen tavoitteena on perustan luominen 
elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle. Kaksikielisessä 
opetuksessa oppilaille tarjotaan autenttinen kielenkäyttöympäristö. Tavoitteeseen pyritään järjestä-
mällä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kielikylpykielen/kohdekielen tuntien lisäksi eri oppiaineiden ope-

                                                           
146 Perusopetuslaki 10 § 
147 Perusopetuslaki 12 § 
148 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 8 § 
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tusta kummallakin kielellä ja hyödyntämällä molempia kieliä koulun arjessa myös opetuksen ulkopuo-
lella. Opetuksen järjestäjä määrittelee paikallisesti kielikylpykielen/kohdekielen sisällöt ja tuntimäärän. 
Kielikylpykieli/kohdekieli on yleensä samalla oppilaan A1-kieli.  

Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet. 

Kaksikielisessä opetuksessa painottuu luonnollinen viestintä ja vuorovaikutus, toiminnallisuus ja oppilai-
den aktiivinen kielenkäyttö. Oppilaan mahdollisuuksia käyttää kieltä oppiainekohtaisesti sekä koulun 
opetuskielessä että kielikylpykielessä/kohdekielessä tuetaan tietoisesti. Koulun opetuskieli ja kielikylpy-
kieli/kohdekieli muodostavat kokonaisuuden, ja molempien kielten oppimista tuetaan yhteistyössä ko-
tien ja huoltajien kanssa. Kaksikielinen opetus heijastuu koko koulun toimintakulttuuriin. Opetuksen 
suunnittelu ja toteutus edellyttää systemaattista yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä eri oppiaineita opet-
tavien opettajien että myös koulun muun henkilöstön kesken.  

Siirryttäessä opetuksessa luokanopetuksesta aineenopetukseen, on siirtymävaihe hyvä suunnitella 
opettajien välisenä yhteistyönä. Tällöin kaksikielisen opetuksen asettamat erityisvaatimukset voidaan 
ottaa suunnitelmallisesti huomioon.   

Opetuksen jatkumon ja siirtymävaiheiden suunnittelu edellyttää yhteistyötä myös sidosryhmien kesken.  

Kielikylpykielen/kohdekielen opetus 

Opetuksen järjestäjä määrittelee paikallisesti kielikylpykielelle/kohdekielelle asetettavat tavoitteet ja si-
sällöt. Tavoitteiden asettamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Kielitaidon tasojen kuvausasteikkoa. 
Kielikylpykielen/kohdekielen opetuksessa kehitetään oppilaiden kielitaitoa monipuolisesti ja samalla ot-
taen huomioon eri oppiaineiden asettamat vaatimukset kielitaidolle. 

Oppiaineiden opetuksen muuttuessa käsitteellisemmäksi tarvitaan myös vaativamman asiatekstin tuot-
tamis- ja ymmärtämistaitoja sekä taitoa keskustella vaativista aiheista. Myös oikeakielisyyteen kiinnite-
tään huomiota lisääntyvässä määrin. Kielikylpykielen/kohdekielen kehittymistä tuetaan ja seurataan.  

Muiden oppiaineiden opetus kielikylpykielellä/kohdekielellä 

Eri oppiaineiden opetus kielikylpykielellä/kohdekielellä edellyttää opettajalta kielitietoista ja kielipeda-
gogista otetta sekä riittävää kielenhallintaa149. Tarvitaan yhteistä pohdintaa siitä, millaiset kielenkäytön 
konventiot ja millaiset tekstit ovat millekin oppiaineelle tyypillisiä. Näin määritellään kielellisiä tavoit-
teita eri oppiaineissa. Opetuksessa korostuu havainnollisuus ja konkreettisuus, oppilaskeskeiset työta-
vat ja vuorovaikutteisuus. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kielikylpykieltä/kohdekieltä eri oppiainesi-
sältöjä opiskeltaessa. Tavoitteena on, että oppilaat ovat samanaikaisesti sekä kielen oppijoita että kielen 
käyttäjiä. Oppilaiden kielikylpykielen/kohdekielen tuottamista tuetaan opettajan ja muiden oppilaiden 
vertaistuella.  

Muiden oppiaineiden opetus koulun opetuskielellä 

Opetuksessa varmennetaan, että oppilaiden äidinkielinen käsitteiden hallinta sekä tekstien ymmärtämi-
nen ja tuottaminen kehittyvät ikäkauden mukaiselle tasolle myös eri oppiaineiden opetuksessa. Myös 
koulun opetuskielellä annettavassa opetuksessa edellytetään opettajalta kielitietoista ja kielipedago-
gista otetta.   

                                                           
149 Opetushallituksen määräys 25/011/2005  
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Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet kaksikielisessä opetuksessa 

Arvioinnin tulee antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille monipuolisesti palautetta oppilaiden aineen-
hallinnan ja kielitaidon kehittymisestä suhteessa opetukselle määriteltyihin tavoitteisiin. Oppilaan kieli-
taidon kehittymistä molemmissa kielissä seurataan eri oppiaineissa sekä kaikkien opettajien yhteistyönä 
että oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi Euroop-
palaista kielisalkkua.  

Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita riippumatta siitä, 
millä kielellä niitä on opetettu. Arvioinnissa huomioidaan myös oppiainekohtaisen kielen kehittyminen 
niiden kielellisten tavoitteiden osalta, jotka on paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjattu.   

Perusopetuksen päättöarvioinnissa kielikylpykielen tai kohdekielen tavoitteiden saavuttaminen arvioi-
daan A1-kielen päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti. Näin menetellään oppilaiden yhdenvertaisuu-
den turvaamiseksi toisen asteen opintoihin hakeuduttaessa. Mahdollisuuksien mukaan arviointi teh-
dään yhteistyössä eri oppiaineita opettavien opettajien kesken. Päättötodistuksen yhteydessä oppilaalle 
voidaan antaa liite kielikylpyyn tai muuhun kaksikieliseen opetukseen osallistumisesta.  

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki kaksikielisessä opetuksessa 

Pedagogisissa arvioissa ja tukitoimissa huomioidaan kaksikielinen kielenkehitys ja pohditaan millä kie-
lellä ja millaista tukea voidaan antaa.  Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada ohjausta ja 
riittävää tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiin heti, kun tarvetta ilmenee. Oppilaan tuen tarvetta seu-
rataan säännöllisesti, ja tukea annetaan tarpeen mukaan. Tarkoitus on, että oppilas saa suunnitelmal-
lista, jatkuvaa tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan yhteis-
työssä opettajien, oppilaan ja oppilaan huoltajien sekä oppilashuollon kesken.  

 

10.1.1 Laajamittainen kaksikielinen opetus 
 
Kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy 

Kotimaisten kielten varhaisella täydellä kielikylvyllä tarkoitetaan tässä varhaisintaan kolmevuotiaana ja 
viimeistään esiopetuksesta alkavaa ja perusopetuksen loppuun kestävää ohjelmaa, jossa osa opetuk-
sesta järjestetään koulun varsinaisella opetuskielellä ja osa toisella kotimaisella kielellä tai saamen kie-
lellä. Kyseisestä kielestä käytetään tässä nimitystä kielikylpykieli. Kielikylpyopetus on tarkoitettu pää-
sääntöisesti lapsille, jotka eivät puhu kyseistä kieltä äidinkielenään.   

Kielikylpykielellä annettavan opetuksen osuus varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä on koko ohjelman 
ajan vähintään 50 % niin, että varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kielikylpykielen osuus on lähes 
100 %, vuosiluokilla 1–2 noin 90%, vuosiluokilla 3-4 noin 70% ja vuosiluokilla 5-9 keskimäärin 50%. 
Osuus lasketaan vuosiluokan koko tuntimäärästä.  

Kaikkia oppiaineita pyritään opettamaan perusopetuksen kestäessä sekä kielikylpykielellä että koulun 
opetuskielellä, mutta ei molemmilla kielillä samanaikaisesti. Opettajat toimivat joko koulun opetuskie-
len tai kielikylpykielen mukaisina kielellisinä malleina. Opettajalla on yksikielinen rooli kielikylpyryh-
mässä. Opetuskielen vaihtuessa vaihtuu siis myös opettaja. Opetusmateriaali on samankielistä kuin ope-
tus. Tärkeää on, että oppilas saavuttaa riittävän kielitaidon eri oppiaineiden tavoitteiden saavutta-
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miseksi. Kielikylvyssä tuetaan kummankin opetuskäytössä olevan kotimaisen kielen avulla oppilaan kult-
tuuri-identiteetin syvenemistä. Kotimaisten kielten lisäksi tuetaan muiden kielten ja kulttuureiden koh-
taamista ja vahvistetaan tällä tavoin oppilaan monikielistä ja kulttuurisesti monikerroksista identiteettiä 
myönteisellä tavalla.   

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja kielikylpykielessä on osittain yhteisiä tavoitteita ja sisältöjä. Äi-
dinkielen ja kirjallisuuden sekä kielikylpykielen opetussuunnitelmat laaditaan opettajien yhteistyönä 
niin, että kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden sisällöt tulevat katetuiksi ja tavoitteet on mahdollista saa-
vuttaa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen sekä kielikylpykielen opetuksen välillä on siirtovaikutusta 
varsinkin kun kielikylpykielen opetuksen tuntimäärä on suuri ja opetus aloitetaan varhain. Lukemaan ja 
kirjoittamaan opettaminen tapahtuu 1.-2.- luokilla ainoastaan kielikylpykielellä. Oppilaan kielikylpy-
kielen kehityksen tukemiseksi opetus järjestetään niin, että oppilaat saavat sekä lukuaineissa että taito- 
ja taideaineissa riittävästi opetusta kielikylpykielellä. Siirtovaikutuksen suuruus vaihtelee sisältöaiheit-
tain. Sisältöjen suunnittelussa voidaan hyödyntää äidinkielenomaisia tai maahanmuuttajille tarkoitet-
tuja suomen/ruotsin kielen oppimääriä. 

 

Muu laajamittainen kaksikielinen opetus 

Muussa laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa käytetään koulun opetuskielen lisäksi yhtä tai use-
ampaa muuta kieltä. Muusta opetuksessa käytetystä kielestä käytetään tässä nimitystä kohdekieli.  

Laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa vähintään 25 % perusopetuksen 
koko oppimäärän opetuksesta järjestetään kohdekielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuo-
siluokilla, joilla laajamittaista kaksikielistä opetusta toteutetaan. Laajamittainen kaksikielinen opetus voi 
alkaa jo esiopetuksessa ja kestää koko perusopetuksen ajan tai vain osan siitä.   

Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa olevien oppilaiden kielitausta voi myös vaihdella suuresti. 
Joidenkin oppilaiden äidinkieli ei ole mikään opetuskielistä. Osa oppilaista tulee kouluun ulkomailta niin 
myöhäisessä perusopetuksen vaiheessa, että oppisisältöjen opiskelu suomeksi/ ruotsiksi tuottaa heille 
vaikeuksia. Ellei näitä oppilaita jostakin syystä voida ohjata valmistavaan opetukseen, heille tarjotaan 
muita tukitoimia (katso luku 7 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki).  

Oppilaat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin koulun opetuskieli, opiskelevat useimmiten suomi/ruotsi 
toisena kielenä -oppimäärää. Näiden oppilaiden kielitaidon kehittymiseen tulee kiinnittää erityistä huo-
miota, jos kohdekielisen opetuksen osuus koko opetuksesta on suuri.  

Opetussuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää miettiä sitä, millaisia oppiaineita tai sisältöjä on mielekästä 
opettaa kohdekielellä. Lisäksi tulee pohtia, onko osa oppiaineiden sisällöistä sellaisia, että niiden opis-
kelu suomeksi tai ruotsiksi olisi erityisen tärkeää, jotta oppilas saavuttaisi hyvät toimintavalmiudet suo-
malaisessa yhteiskunnassa.  

Mikäli kohdekielisen opetuksen määrä on suuri, on huolehdittava siitä, että oppilaiden suomenkieli-
nen/ruotsinkielinen käsitteiden hallinta sekä vaativan asiatekstin ymmärtäminen ja tuottaminen kehit-
tyvät hyvälle tasolle myös eri oppiaineiden opetuksessa. 

Kaksikielinen opetus tulee järjestää niin, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa perusopetuksen aikana 
jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opetukseen. 
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Kouluissa, joissa opetusta järjestetään kahdella tai useammalla kielellä, on usein runsas kielten ja kult-
tuurien kirjo niin oppilaiden kuin koulun henkilökunnankin keskuudessa. Tämä antaa paljon mahdolli-
suuksia tuoda kieliä ja kulttuureita esiin koulun arjessa, kehittää kulttuurien kohtaamistaitoja ja ruokkia 
monikielisyyttä. Samalla se asettaa koululle haasteen tukea kunkin oppilaan monikielistä ja kulttuurisesti 
monikerroksista identiteettiä myönteisellä tavalla.  

 

10.1.2 Suppeampi kaksikielinen opetus 

 
Kielirikasteinen opetus 

Kielirikasteisella opetuksella tarkoitetaan tässä opetusta, jossa alle 25 % oppiaineiden sisällöstä opete-
taan muulla kuin koulun opetuskielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuosiluokilla, joilla 
kielirikasteista opetusta toteutetaan. Kielirikasteista opetusta voi olla jo esiopetuksessa, ja se voi kestää 
koko perusopetuksen ajan tai vain osan siitä.  

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteet eri oppiaineiden opetuksen ja oppimistulosten osalta ovat perus-
opetuksen päättyessä samat kuin sellaisessa perusopetuksessa, joka ei ole kielirikasteista. Kielirikastei-
nen opetus kannustaa ja aktivoi oppilaita kohdekielen käyttöön varsinaisten kielen tuntien lisäksi.  Kie-
lelliset tavoitteet suhteutetaan kielirikasteisen opetuksen määrään.   

 
 

 
 
Mikäli koulu tarjoaa kaksikielistä opetusta jossakin muodossa,  
koulun opetussuunnitelmassa kuvataan  

- kenelle kaksikielinen opetus on tarkoitettu ja mitkä ovat oppilaaksi oton periaatteet  
- mikä on kielikylpykielen/kohdekielen sekä koulun opetuskielen tuntijako 
- mitkä oppiaineet tai oppiaineiden sisältöalueet opetetaan koulun opetuskielellä ja mitkä kielikyl-

pykielellä/kohdekielellä; mikäli tilanne on tarpeen tarkistaa kunkin lukuvuoden osalta erikseen, 
opetussuunnitelmassa määritellään, miten tarkistus tehdään ja miten asia kuvataan lukuvuosi-
suunnitelmassa  

- mitkä ovat kielikylpykielellä/kohdekielellä opetettavien oppiaineiden keskeiset kielelliset tavoit-
teet 

- mitkä ovat kielikylpykielen/kohdekielen ja tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain, mikäli ne poikkea-
vat Turun opetussuunnitelmassa kuvatuista ko. oppiaineiden tavoitteista ja sisällöistä (kuvataan 
vain poikkeamat). 

 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan lisäksi varhaisen täydellisen kielikylvyn osalta  

- mitkä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen sisältöalueet opetetaan koulun opetuskielellä ja mitkä 
kielikylpykielellä.  
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Luolavuoren koulussa ei tarjota kaksikielistä opetusta. 
 

 

 

 

LUKU 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 valinto-
jen tekemisen taitoja.  

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 
 
Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoai-
neelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistunti-
määrä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikko-
tuntia ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja 
taitoaineiden valinnaiset. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä.  

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitel-
massa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän 
päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valitta-
viksi. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli paikallisessa ope-
tussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taitoaineita tai niistä muodostettua oppiainekokonai-
suutta. 

Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista 
taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden tunnit arvioidaan osana yhteisinä 
oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita perus-
opetuksessa käytettävissä todistuksissa. 
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Turun perusopetuksen tuntijaossa on määritelty, mitä opetuksen järjestäjä on päättänyt valinnaisten 
taide- ja taitoaineiden tuntien käytöstä. Tämä on kuvattu luvussa 1.4. 
 
Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan, miten oppilaille tarjottavat valinnaisten taide- ja taitoaineiden 
tunnit käytetään ja mitkä ovat näiden aineiden vuosiluokkaiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi sekä oppi-
misympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet. 
 

 

 

 

 

 
 
Kolmannen luokan taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit on sijoitettu musiikkiin (1 vvh) ja kuvataitee-
seen (1 vvh). Opetuksessa noudatetaan kuvataiteen ja musiikin kuntakohtaisia 3. vuosiluokan tavoitteita 
ja sisältöjä. Ne myös arvioidaan osana niiden opetusta.  
 
Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit on sijoitettu 8. luokalla 
kotitalouteen (2 vvh) ja 9. luokalla kotitalouteen (2 vvh). Opetuksessa noudatetaan kotitalouden valtakun-
nallisia vuosiluokkien 7-9 eli vuosiluokan 7 kuntakohtaisia tavoitteita, sisältöjä ja arviointia. Viimeisin arvo-
sana on oppilaan kotitalouden päättöarvosana. 
 

 

8. luokka 

KOTITALOUS 

Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh 

 

 
Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

Käytännön toimintataidot 
 

 

T1 ohjata oppilasta suun-
nittelemaan, 
organisoimaan ja arvioi-
maan työtä ja 
toimintaa 
 

S1 
S2 
S3 

Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  
 
Tehdään ostoksia lähikaupassa. 
 
Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 
tiedon hankintaan.  
 

L3 
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Asetetaan tavoitteita toiminnalle ja arvioidaan omaa oppimista. 
 

T2 ohjata oppilasta har-
joittelemaan 
kotitalouden hallinnassa 
tarvittavia 
kädentaitoja sekä kannus-
taa luovuuteen 
ja estetiikan huomioimi-
seen 

S1 
S2  

Suunnitellaan ja toteutetaan aterioita erilaisiin ruokailutilanteisiin 
ja kodin juhliin huomioimalla esteettiset näkökulmat. 
 
Tutustutaan arjessa tarvittaviin ja käytettäviin tarkoituksen- mu-
kaisiin aineisiin, laitteisiin, välineisiin ja työtapoihin. 
 
Otetaan opiskelussa huomioon kalenterivuoden juhlat. 

L2 
L3 

T3 ohjata ja rohkaista op-
pilasta 
valitsemaan ja käyttä-
mään hyvinvointia 
edistävästi ja kestävän ku-
lutuksen 
mukaisesti materiaaleja, 
työvälineitä, 
laitteita sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
 

S1 
S2 
S3 

Harjoitellaan ja edistetään ruoanvalmistus- ja leivontataitoja otta-
malla huomioon paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia 
aiheita.  
 
Pohditaan kodin puhtaanapitomenetelmiä ympäristö- ja kustan-
nustietoisesti. 
 
Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-
muksia tehdessä. 
 
Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  
 
Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tie-
don hankintaan. 
 

L3 
L4 
L5 
L7 

T4 ohjata oppilasta suun-
nittelemaan 
ajankäyttöään ja työn ete-
nemistä sekä 
ylläpitämään järjestystä 
oppimistehtävien aikana 

S1 
S2  

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  
 
Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 
kotitehtävien avulla. 
 

L1 
L3 
L6 

T5 ohjata ja motivoida op-
pilasta 
toimimaan hygieenisesti, 
turvallisesti ja 
ergonomisesti sekä ohjata 
kiinnittämään oppilaan 
huomioita 
käytettävissä oleviin voi-
mavaroihin 

S1 
S2 
S3 

Pohditaan ruokaan ja syömiseen liittyviä valintoja ja tottumuksia 
ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, taloudellisuuden, eettisyyden 
ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta.  
 
Arvioidaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.  
 
Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-
muksia tehdessä. 

L3 
L5 
L7 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 
 

 

T6 ohjata oppilasta har-
joittelemaan 
kuuntelua sekä rakenta-
vaa keskustelua 
ja argumentointia oppi-
mistehtävien 
suunnittelussa ja toteut-
tamisessa 

S1 
S2 
S3 
 
 

Perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyt-
töön ja vastuunottoon perheessä.  
 
Sovitaan työnjaosta ryhmän sisällä ja harjoitellaan vastuunottoa 
omasta työpanoksesta. 
 
Pohditaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusva-
lintoihin. 

L1 
L2 
L6 
L7 
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T7 aktivoida oppilasta 
tunnistamaan 
arjen rakentumista ja 
kulttuurisesti 
monimuotoisia toimin-
taympäristöjä 
sekä kotitalouksien perin-
teitä 

S1 
S2 
S3 

Suunnitellaan ja toteutetaan aterioita erilaisiin ruokailutilanteisiin 
ja kodin juhliin huomioimalla esteettiset näkökulmat. 
 
Syvennetään ruokakulttuurin tuntemusta mm. monikulttuurisuu-
den näkökulmasta. 

L2 
L3 

T8 ohjata oppilasta työs-
kentelemään 
yksin ja ryhmässä sekä so-
pimaan työtehtävien jaka-
misesta ja 
ajankäytöstä 

S1 
S2 

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  
 
Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 
kotitehtävien avulla.  
 
Perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyt-
töön ja vastuunottoon perheessä. 
 

L3 
L6 
L7 

T9 kannustaa oppilasta 
toimimaan hyvien tapojen 
mukaisesti 
vuorovaikutustilanteissa 
sekä pohtimaan oman 
käytöksen merkitystä 
ryhmän ja yhteisön toi-
minnassa 
 

S1 
S2 
S3 

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  
 
Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 
kotitehtävien avulla. 

L2 
L6 
L7 

Tiedonhallintataidot 
 

 

T10 kannustaa oppilasta 
hankkimaan ja 
arvioimaan kotitalouteen 
liittyvää tietoa sekä ohjata 
käyttämään luotettavaa 
tietoa valintojen perus-
tana 

S1 
S2 
S3 

Perehdytään kodin teknologisoituvaan arkeen ja tieto- ja viestin-
täteknologian hyödyntämiseen kotitalouden toiminnassa.  
 
Harjoitellaan asioimista kuluttajana.  
 
Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 
tiedon hankintaan. 
 
Harjoitellaan ruokaohjeiden etsimistä eri tietolähteistä, esim. in-
ternet. 
 

L1 
L4 

T11 harjaannuttaa oppi-
lasta lukemaan, tulkitse-
maan ja arvioimaan toi-
mintaohjeita sekä merk-
kejä ja symboleja, jotka 
käsittelevät kotitaloutta ja 
lähiympäristöä 

S1 
S2 
S3 

Pohditaan kodin puhtaanapitomenetelmiä ympäristö- ja kustan-
nustietoisesti. 
 
Harjoitellaan ruokaohjeiden lukemista ja niiden soveltamista. 

L4 

T12 ohjata oppilasta 
ongelmanratkaisuun ja 
luovuuteen 
erilaisissa tilanteissa ja 
ympäristöissä 

S1 
S2 
S3 

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-
muksia tehdessä. 
 
Harjoitellaan ongelmanratkaisua esimerkiksi raaka-aineiden puut-
tuessa tai erityisruokavalion muuttaessa ohjetta. 

L1 
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T13 ohjata oppilasta kes-
tävään elämäntapaan 
kiinnittämällä oppilaan 
huomiota ympäristö- ja 
kustannustietoisuuteen 
osana arjen valintoja 

S1 
S2 
S3 

Harjoitellaan asioimista kuluttajana.  
 
Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 
tiedon hankintaan. 
 
Tehdään ostoksia lähikaupassa.  
 

L1 
L7 

T14 ohjata oppilasta sy-
ventämään työtaitojaan 

 Ohjataan oppilasta mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn.  

T15 ohjata ja kannustaa 
oppilasta yritteliääseen, 
vastuuntuntoiseen ja pit-
käjänteiseen työskente-
lyyn 
 

 Harjaannutetaan itsenäistä työskentelyä kotitalouden perustyös-
kentelyä vahvistaen. 

 

 

 

9. luokka 

KOTITALOUS 

Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh 

 

 
Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

Käytännön toimintataidot 
 

 

T1 ohjata oppilasta suun-
nittelemaan, 
organisoimaan ja arvioi-
maan työtä ja 
toimintaa 
 

S1 
S2 
S3 

Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  
 
Tehdään ostoksia lähikaupassa. 
 
Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 
tiedon hankintaan.  
 
Asetetaan tavoitteita toiminnalle ja arvioidaan omaa oppimista. 
 

L3 

T2 ohjata oppilasta har-
joittelemaan 
kotitalouden hallinnassa 
tarvittavia 
kädentaitoja sekä kannus-
taa luovuuteen 
ja estetiikan huomioimi-
seen 

S1 
S2  

Suunnitellaan ja toteutetaan aterioita erilaisiin ruokailutilanteisiin 
ja kodin juhliin huomioimalla esteettiset näkökulmat. 
 
Tutustutaan arjessa tarvittaviin ja käytettäviin tarkoituksen- mu-
kaisiin aineisiin, laitteisiin, välineisiin ja työtapoihin. 
 
Sovelletaan ja syvennetään jo opittuja asioita harjoittelemalla 
myös kotona sekä osoitetaan harrastuneisuutta koulussa. 
 

L2 
L3 
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T3 ohjata ja rohkaista op-
pilasta 
valitsemaan ja käyttä-
mään hyvinvointia 
edistävästi ja kestävän ku-
lutuksen 
mukaisesti materiaaleja, 
työvälineitä, 
laitteita sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
 

S1 
S2 
S3 

Harjoitellaan ja edistetään ruoanvalmistus- ja leivontataitoja otta-
malla huomioon paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia 
aiheita.  
 
Pohditaan kodin puhtaanapitomenetelmiä ympäristö- ja kustan-
nustietoisesti. 
 
Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-
muksia tehdessä. 
 
Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  
 
Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tie-
don hankintaan. 
 

L3 
L4 
L5 
L7 

T4 ohjata oppilasta suun-
nittelemaan 
ajankäyttöään ja työn ete-
nemistä sekä 
ylläpitämään järjestystä 
oppimistehtävien aikana 

S1 
S2  

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  
 
Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 
kotitehtävien avulla. 
 
Vahvistetaan omatoimista suunnittelua ja työskentelyä. 
 

L1 
L3 
L6 

T5 ohjata ja motivoida op-
pilasta 
toimimaan hygieenisesti, 
turvallisesti ja 
ergonomisesti sekä ohjata 
kiinnittämään oppilaan 
huomioita 
käytettävissä oleviin voi-
mavaroihin 

S1 
S2 
S3 

Pohditaan ruokaan ja syömiseen liittyviä valintoja ja tottumuksia 
ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, taloudellisuuden, eettisyyden 
ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta.  
 
Arvioidaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.  
 
Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-
muksia tehdessä. 

L3 
L5 
L7 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 
 

 

T6 ohjata oppilasta har-
joittelemaan 
kuuntelua sekä rakenta-
vaa keskustelua 
ja argumentointia oppi-
mistehtävien 
suunnittelussa ja toteut-
tamisessa 

S1 
S2 
S3 
 
 

Perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyt-
töön ja vastuunottoon perheessä.  
 
Pohditaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusva-
lintoihin. 
 
 

L1 
L2 
L6 
L7 

T7 aktivoida oppilasta 
tunnistamaan 
arjen rakentumista ja 
kulttuurisesti 
monimuotoisia toimin-
taympäristöjä 
sekä kotitalouksien perin-
teitä 

S1 
S2 
S3 

Suunnitellaan ja toteutetaan aterioita erilaisiin ruokailutilanteisiin 
ja kodin juhliin huomioimalla esteettiset näkökulmat. 
 
Laajennetaan suomalaisen ja kansainvälisen ruokakulttuurin tun-
temusta. 

L2 
L3 
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T8 ohjata oppilasta työs-
kentelemään 
yksin ja ryhmässä sekä so-
pimaan työtehtävien jaka-
misesta ja 
ajankäytöstä 

S1 
S2 

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  
 
Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 
kotitehtävien avulla.  
 
Perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyt-
töön ja vastuunottoon perheessä. 
 

L3 
L6 
L7 

T9 kannustaa oppilasta 
toimimaan hyvien tapojen 
mukaisesti 
vuorovaikutustilanteissa 
sekä pohtimaan oman 
käytöksen merkitystä 
ryhmän ja yhteisön toi-
minnassa 

S1 
S2 
S3 

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  
 
Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 
kotitehtävien avulla. 

L2 
L6 
L7 

Tiedonhallintataidot 
 

 

T10 kannustaa oppilasta 
hankkimaan ja 
arvioimaan kotitalouteen 
liittyvää tietoa sekä ohjata 
käyttämään luotettavaa 
tietoa valintojen perus-
tana 

S1 
S2 
S3 

Perehdytään kodin teknologisoituvaan arkeen ja tieto- ja viestin-
täteknologian hyödyntämiseen kotitalouden toiminnassa.  
 
Harjoitellaan asioimista kuluttajana.  
 
Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 
tiedon hankintaan. 
 
Harjoitellaan ruokaohjeiden etsimistä eri tietolähteistä, esim. in-
ternet. 
 

L1 
L4 

T11 harjaannuttaa oppi-
lasta lukemaan, tulkitse-
maan ja arvioimaan toi-
mintaohjeita sekä merk-
kejä ja symboleja, jotka 
käsittelevät kotitaloutta ja 
lähiympäristöä 

S1 
S2 
S3 

Pohditaan kodin puhtaanapitomenetelmiä ympäristö- ja kustan-
nustietoisesti. 

L4 

T12 ohjata oppilasta 
ongelmanratkaisuun ja 
luovuuteen 
erilaisissa tilanteissa ja 
ympäristöissä 

S1 
S2 
S3 

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-
muksia tehdessä. 
 
Rohkaistaan oppilasta omien mielipiteiden ilmaisemiseen ja mui-
den huomioimiseen valintatilanteissa. 
 

L1 

T13 ohjata oppilasta kes-
tävään elämäntapaan 
kiinnittämällä oppilaan 
huomiota ympäristö- ja 
kustannustietoisuuteen 
osana arjen valintoja 

S1 
S2 
S3 

Harjoitellaan asioimista kuluttajana.  
 
Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 
tiedon hankintaan. 
 
 

L1 
L7 

T14 ohjata ja aktivoida 
oppilasta hahmottamaan 
kotitalouden osaamisen 

 Syvennetään kotitalouteen liittyvää osaamista esimerkiksi työelä-
mään tutustumisjaksoilla (TET). 
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merkitystä jatko-opinto-
jen ja työelämän kannalta 

 

T14 ohjata ja kannustaa 
oppilasta ymmärtämään 
kotitalouden osaamisen 
merkitystä omassa elä-
mässä, elinympäristössä 
ja yhteiskunnassa 

 Tehdään ostoksia lähikaupassa mahdollisimman itsenäisesti.  
 
Ohjataan oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa työs-
kentelyään itsenäisesti. 
 

 

 

 

 

12.2 Valinnaiset aineet 
 
Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukai-
sesti. Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 
1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetukseen soveltuvia, syventäviä ja soveltavia perus-
opetukselle asetettuja tavoitteita tukevia aineita tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonai-
suuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.150 
Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä.  
Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaami-
sesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi taide- ja tai-
toaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaalikasva-
tuksessa tai draamaopinnoissa. 

Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan. Opetuksen järjestäjän tulee ottaa valin-
naisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi ottamisen perusteet 
toiselle asteelle 151. 

 
Valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä tuntijaossa on vuosiluokilla 1-9 varattu yhdeksän vuosiviik-
kotuntia opetusaikaa valinnaisille aineille. Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntijaossa ylitetään 
perusopetusasetuksen määrittelemä vähimmäisvuosiviikkotuntimäärä (222 vvt), voivat tunnit ylityksen 
osalta sisältää myös valinnaisia aineita. Valinnaisiin aineisiin osoitettuja vuosiviikkotunteja voidaan tarvitta-
essa käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen. 

 

 

 
 

                                                           
150 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 6 §  
151 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisesta ammatillisessa peruskoulutuksessa (4/2013); Ope-
tusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa (856/2006) 
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Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan oppilaille vuosittain tarjottavat koulukohtaiset valinnaiset ai-
neet. Suunnitelmassa määritellään valinnaisen aineen nimi ja laajuus sekä vuosiluokat, joilla kutakin va-
linnaista ainetta tarjotaan ja miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain. Lisäksi kuvataan kunkin va-
linnaisen aineen tavoitteet, sisällöt vuosiluokittain ja arviointi sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, 
tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet. 
 
Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan oppilaille tarjottavat mahdollisesti vuosittain vaihtuvat koulu-
kohtaiset valinnaiset aineet. Suunnitelmassa määritellään valinnaisen aineen nimi ja laajuus sekä vuosi-
luokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan ja miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain. Li-
säksi kuvataan kunkin valinnaisen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain ja arviointi sekä oppimisym-
päristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet. 
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Luolavuoren koulun valinnaisaineet vuosiluokilla 4-6 
 
Luolavuoren koulu tarjoaa valinnaisiksi aineiksi vuosiluokilla 4-6 monialaisia, soveltavia oppiainekokonai-
suuksia, jokaisella luokka-asteella 1 vvh. 
 
Valinnaisainetarjonta päätetään vuosittain ja se kuvataan tavoitteineen ja sisältöineen lukuvuosisuunni-
telmassa. Oppilas tekee valinnat lukuvuodeksi kerrallaan. Valinnaisaineryhmät muodostetaan oppilaiden 
tekemien valintojen ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Valinnaisaineryhmiä voidaan muodostaa 
yli vuosiluokkarajojen.   
 
Soveltavat valinnaiset aineet luokilla 4-6 arvioidaan suhteessa tälle valinnaiselle aineelle asetettuihin ta-
voitteisiin sanallisesti hyväksytty/hylätty. 
 
Luolavuoren koulun valinnaisaineet vuosiluokilla 8-9 
 
Luolavuoren koulu tarjoaa valinnaisiksi aineiksi kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla syventäviä 
ja soveltavia valinnaisaineita. Oppilaat tekevät valinnat seitsemännen luokan keväällä ja pääsääntöisesti 
valinta on sama molemmilla luokka-asteilla. Valinnaisaine voi olla joko yhden tai kahden vuosiviikkotunnin 
mittainen.  
 
Yhden vuosiviikkotunnin valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty. Mikäli sanallisesti ar-
vioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa 
kyseisen oppiaineen arvosanaa. Kahden vuosiviikkotunnin valinnaiset aineet arvioidaan numeroin. 
 
Yhden tunnin valinnaisaineita ovat: liikunta, äidinkieli, matematiikka, musiikki ja kuvataide. Kahden tunnin 
valinnaisaineita ovat: tekninen työ, tekstiilityö, liikunta, kotitalous, hyvinvointi, puutarhanhoito ja luon-
toon tutustuminen sekä kiinteistönhuolto ja puhdistuspalvelu. Valinnaisaineiden tarkemmat kuvaukset 
löytyvät erikseen laaditusta tukimateriaalista. Vuosittain tarjottavat ja oppilaiden valintojen perusteella 
toteutuneet valinnaisaineryhmät määritellään koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Valinnaisaineryhmiä voi-
daan muodostaa yli vuosiluokkarajojen. 
 

 

12.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät  
 
Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A2- ja B2-kielinä opetettavien vapaaehtoisten 
ja valinnaisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Mahdollisista muista valinnaisista kielistä sekä nii-
den tavoitteista ja sisällöistä päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.  

Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestämiseen 
voidaan käyttää valinnaisiin aineisiin varattuja vuosiviikkotunteja sekä perusopetuksen vähimmäistunti-
määrän ylittäviä vuosiviikkotunteja. Mikäli A2-kieli on toinen kotimainen kieli, käytetään sen opetuksen 
järjestämiseen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit. Vapaaehtoisen A-kielen vuosiviikkotunnit jaetaan 
vuosiluokille opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit ovat sa-
mat kuin kaikille yhteisessä A-kielessä. 
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Valinnaisen B-kielen (B-kieli) laajuus on vähintään neljä vuosiviikkotuntia.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Turun perusopetuksen kieliohjelmassa määritellään kouluissa tarjottavat vieraiden kielten vapaaehtoiset 
ja valinnaiset oppimäärät. Kieliohjelma on kuvattu luvussa 1.4. 
 
Vapaaehtoisten A2-kielten tunnit ovat muun tuntijaon ylittäviä tunteja vuosiluokilla 3-7. Vuosiluokilla 8-9 
A2-kielet voidaan opettaa joko valinnaisaineen asemesta tai poikkeuksellisesti vähimmäistuntijaon ylittä-
vinä. B2-latina rinnastetaan tässä suhteessa A2-kieliin. Poikkeuksen muihin A2-kieliin muodostaa A2-
ruotsi, jota opetetaan vuosiluokilla 4-5 vähimmäistuntijaon ylittävänä, vuosiluokilla 6-9 ensisijaisesti B1-
ruotsin asemesta ja vasta toissijaisesti valinnaisaineena tai poikkeuksellisesti tuntijaon ylittävänä opetuk-
sena (vuosiluokilla 8-9). 
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Liite 1. Oppimisen tuki 
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Liite 2. Tuen tasot 
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Liite 3. Luolavuoren koulun ohjaussuunnitelma 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

LUOLAVUOREN KOULUN 
Ohjaussuunnitelma 

vuosiluokilla 1-9 
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1. Oppilaanohjaus 

 
1.1. Mitä ohjaus on? 

 
Ohjaus on oppilaan kokonaisvaltaista tukemista ja ohjaamista koko hänen opintopolkunsa ajan. Ohjauksen 
tulee toimia kouluasteelta toiselle aina jopa työelämään asti. Oppilaan ohjauksen tulee olla koko oppilai-
toksen toimintaa ja koskea kaikkia työyhteisön opettajia ja aikuisia. Se on oppilaan kasvun ja kehityksen 
tukemista, oppimisprosessien ja opiskelun ohjausta eri oppimisympäristöissä sekä jatko-opintoihin ja ura-
valintaan ohjaamista.  
 

Jokaista oppilasta kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus laadukkaaseen ja omiin tarpei-
siinsa nähden riittävään ohjaukseen. Oppilaat ovat ohjauksessa aktiivisia ja osallistuvia. He 
arvioivat omaa oppimistaan ja toimintaansa. Ohjauksen avulla autetaan ja tuetaan oppi-
lasta kuulumaan ryhmään sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Ohjauksella edistetään opis-
keluvalmiuksien kehittymistä ja opintojen sujumista sekä tuetaan oppilasta elämään, kou-
lutukseen ja uranvalintoihin liittyvissä päätöksissä. Ohjauksen tarkoituksena on lisätä oppi-
laan itsetuntemusta niin, että hän tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Oh-
jaus tukee nuorten ammatillisen identiteetin kehittymistä, auttaa ura- ja elämänsuunnitte-
lutaitojen muotoutumisessa sekä antaa valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymi-
selle. (OPH 2014b, 5.) Koulussa annettavaa ohjausta määrittävät valtakunnalliset, kunnalli-
set ja koulukohtaiset säännökset ja ohjeistukset. Koko koulun ohjaustoimintaa jäsennetään 
vastuiden ja työnjaon mukaan. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen 
ajan kestävä, toisen asteen opintoihin ulottuva jatkumo (OPH 2014b, 6). Ohjauspolku on 
kuvaus ohjauksen keskeisimmistä vaiheista ja sisällöistä ala- ja yläkoulun siirtymävaiheesta 
peruskoulun ja toisen asteen siirtymävaiheeseen. Koulun ohjaussuunnitelma on jaoteltu 
kolmeen vuosiluokkakokonaisuuteen. Tavoitteet on poimittu Perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteiden (OPH 2014a) oppilaanohjauksen vuosiluokkakokonaisuuksista. 

 
 

1.2. Luolavuoren koulun ohjaustyön periaatteet 
 
Luolavuoren koulun opetussuunnitelmassa opetuksen ja kasvatuksen lähtökohtina ovat yksilöllisyyden 
huomioiminen ja kokonaiskuntoutuksellinen opetus. Nämä ovat myös koulun oppilaanohjauksen lähtö-
kohdat.  Ohjauksessa pyritään tukemaan oppilaan identiteetin myönteistä kehittymistä sekä omien voima-
varojen ja kehittämistarpeiden tunnistamista. Oppilaanohjauksen tavoitteena on, että oppilas omaksuu 
ohjauksen myötä myönteisen ja realistisen käsityksen itsestään ja omista mahdollisuuksistaan. Ohjauk-
sessa on keskeistä elämäntaitojen oppiminen: oppilas oppii omien kykyjensä mukaisesti vaikuttamaan 
omaan elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteensa. 
Oppilaanohjaus oppiaineena voi olla mukana hyvin erilaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Oppilaanohjauk-
sen laaja-alaiset osaamistavoitteet kuten oppimaan oppimisen taidot, oppilaiden osallisuus ja aktiivinen 
toiminta ja tavoitteiden asettaminen sisältyvät jo lähtökohtaisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien 
toimintatapamalliin. 
 
Alakoulussa oppilaanohjauksen tavoitteena on kehittää erityisesti sosiaalisia taitoja, itsetuntemusta ja 
opiskelutaitoja. Yläkoulussa keskeiset tavoitteet ovat opiskelutaitojen kehittyminen, itsetuntemuksen kas-
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vaminen ja opiskelun ja urasuunnittelun kannalta tarpeellisten valmiuksien kypsyminen. Ohjaus voi pai-
nottua myös arkielämän taitojen hallitsemiseen. Pienluokkien oppilaiden tavoitteet tarkentuvat jokaisen 
oppilaan Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 
 
 

1.3. Hyvän ohjauksen kriteerit  
 
Hyvälle ohjaukselle on laadittu valtakunnalliset kriteerit. Hyvän ohjauksen kriteerit (OPH 2014b) on ope-
tuksen ja koulutuksen järjestäjien työkalu ohjauksen korkean laadun tukemiseen sekä laadulliseen kehit-
tämiseen. 
 
 Hyvän ohjauksen keskeisimmät kriteerit ovat: 

• aktiivisuuden, osallisuuden ja vastuullisuuden tukeminen 
• koulutuksen siirtymävaiheet 
• ohjaus koulutukseen ja uravalintoihin liittyvien päätösten tukena 
• työelämätaidot ja työelämään tutustuminen 
• vuorovaikutteinen yhteistyö ohjauksen tukena 
• ohjauspalveluista tiedottaminen. 

 
 

2. Ohjauspolku vuosiluokilla 1-2 
 

2.1. Ohjaustyön tavoitteet: Koululaiseksi kasvaminen (L1, L2, L3) 
 
Koulun oppilaanohjauksen tavoitteet 1-2 vuosiluokilla ovat 

• edistää oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä 
• tukea vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista 
• antaa ohjausta tavoitteiden asettamisessa 
• antaa kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta siten, että oppimaan op-

pimisen taidot vahvistuvat 
• valita työtapoja ja palautteen antamisen tapoja, jotka mahdollistavat oppilaiden myönteisen käsi-

tyksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän jäseninä 
• ohjata vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen 
• kannustaa osallisuuteen omassa lähiympäristössään. (OPH 2014a, 150-151.) 

 
 

2.2. Ohjauksen rakenteet ja toimintatavat 
 
Ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa oppilaan oppimisen, kasvun ja kehityksen 
tukemiseksi. Luokkien 1-2 ohjauksessa korostetaan siirtymävaiheen yhteistyötä ja opetuksen järjestämi-
sen kannalta välttämättömän tiedon siirtoa esikoulusta kouluun. Jatkuva ohjaus toteutetaan kaikkien 
opettajien yhteistyössä oppilaan koulupolun aikana. Ohjaustyö on luottamuksellista ja ohjauksessa on aina 
otettava huomioon oppilaan ikä ja toiminnan taso. 
 
Jokaista oppilasta kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus riittävään ohjaukseen. Oppilaalla on ohjauksessa 
aktiivinen ja osallistuva rooli, jossa hän harjoittelee arvioimaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. Oh-
jauksella edistetään oppimisvalmiuksien kehittymistä ja koulunkäynnin sujumista sekä positiivista minä-
käsitystä ja sosiaalista kasvua. Koululaiseksi kasvamisessa painottuu itsensä huolehtimisen taidot kuten 
omista työvälineistä ja tehtävistä huolehtiminen. 
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2.3. Ohjauksen työn- ja vastuunjako 

 
Ohjaus toteutuu osana opetusta ja koulun toimintaa. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä 
muiden opettajien ja koulunkäynninohjaajien kanssa. Ohjauksen tavoitteet ovat oppimisen ja oppilaan 
kasvun ja kehityksen tukemisessa. Huoltajien osallisuutta painotetaan myös ohjauksessa tapaamalla heitä 
säännöllisesti. 
 
 

2.4. Ohjauksen monialaiset verkostot 
 
Ohjauksessa tehdään yhteistyötä oppilaan ja koulun lähiverkostojen kanssa. 
 
 

2.5. Kodin ja koulun välinen yhteistyö 
 
Opettaja ja huoltajat tekevät ohjauksellista yhteistyötä. Tarvittaessa ohjaustyötä tehdään moniammatilli-
sesti. Varhaista puuttumista oppimisvaikeuksiin korostetaan ja se toteutetaan tuki- ja erityisopetuksen 
muodossa. Tukitoimien toteutuksessa oppilaan oman luokan opettaja, erityisopettaja ja mahdollisesti 
myös koulunkäynninohjaaja tekevät yhteistyötä. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai 
HOJKS. Ne tehdään yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa. 
 
 

2.6. Työelämään tutustumisen järjestelyt 
 
Osana oppilaanohjausta työelämää tarkastellaan koulun eri henkilöstön ammattien ja työtehtävien kautta. 
 
 

3. Ohjauspolku vuosiluokilla 3-6 
 

3.1. Ohjaustyön tavoitteet: Oppijana kehittyminen (L1, L2, L3, L7) 
 
Koulun oppilaanohjauksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 ovat 

• tukea oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä 
• vahvistaa oppilaiden kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista 
• edistää oppilaiden oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä 
• auttaa oppilaita omaksumaan erilaisia opiskelussa tarvittavia oppimisen, työskentelyn, tiedon 

omaksumisen sekä tiedonhallinnan taitoja ja menetelmiä 
• auttaa oppilaita tunnistamaan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin oppiai-

neeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä 
• tukea sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä 
• tukea oppilaita kehittämään elämässä tarvittavia taitoja 
• tukea oppilaita vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään oppijana 
• ohjata oppilaita tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että toisten vahvuuksia, kykyjä ja taitoja 
• tukea oppilaita ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan, valinnoistaan sekä toiminnastaan 

ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana 
• tarjota mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja lähiympäris-

tössä 
• edistää oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä 
• edistää oppilaiden ammatillisen kiinnostuksen heräämistä. (OPH 2014a, 207-208.) 
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3.2. Ohjauksen rakenteet ja toimintatavat 

 
Ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa oppilaan oppimisen, kasvun ja kehityksen 
tukemiseksi. Jatkuva ohjaus toteutetaan kaikkien opettajien yhteistyössä oppilaan koulupolun aikana. Oh-
jaustyö on luottamuksellista ja ohjauksessa on aina otettava huomioon oppilaan ikä ja toiminnan taso. 
 
Jokaista oppilasta kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus riittävään ohjaukseen. Oppilaalla on ohjauksessa 
aktiivinen ja osallistuva rooli, jossa hän harjoittelee arvioimaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. Oh-
jauksella edistetään oppimisvalmiuksien kehittymistä ja koulunkäynnin sujumista sekä positiivista minä-
käsitystä ja sosiaalista kasvua. Ohjauksen päätavoitteena on sosiaalisten taitojen oppiminen ryhmätilan-
teissa. Oppilaan omatoimisuus ja omista tehtävistä ja välineistä huolehtiminen korostuvat.  
 
 

3.3. Ohjauksen työn- ja vastuunjako 
 
Ohjaus toteutuu osana opetusta ja koulun toimintaa. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä 
muiden opettajien ja koulunkäynninohjaajien kanssa. Ohjauksen tavoitteet ovat oppimisen ja opiskelun 
ohjauksessa ja oppilaan kasvun ja kehityksen tukemisessa. Oppilaita ohjataan valinnaisaineiden valin-
noissa. Huoltajien osallisuutta painotetaan myös ohjauksessa tapaamalla heitä säännöllisesti.  
 
 

3.4. Ohjauksen monialaiset verkostot 
  
Ohjauksessa tehdään yhteistyötä oppilaan ja koulun lähiverkostojen kanssa.  
 
 

3.5. Kodin ja koulun yhteistyö 
 
Opettaja ja huoltajat tekevät ohjauksellista yhteistyötä. Tarvittaessa ohjaustyötä tehdään moniammatilli-
sesti. Varhaista puuttumista oppimisvaikeuksiin korostetaan ja se toteutetaan tuki- ja erityisopetuksen 
muodossa. Tukitoimien toteutuksessa oppilaan oman luokan opettaja, erityisopettaja ja mahdollisesti 
myös koulunkäynninohjaaja tekevät yhteistyötä. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai 
HOJKS. Ne tehdään yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa. 
 
 

3.6. Työelämään tutustumisen järjestelyt 
 
Vuosiluokilla 3-6 ammatteihin ja työelämään tutustuminen jatkuu tutustumalla oman lähiympäristön, ko-
din ja suvun ammatteihin. Luokan kanssa tai muussa ryhmässä voidaan tehdä vierailuja yrityksiin sekä toi-
mipaikkoihin. Oppilaalla tulisi olla käsitys siitä, minkälaisia ammatteja omassa lähiympäristössä on. 
 
Alakouluajan retket koulun ulkopuolisiin ympäristöihin palvelevat myös avartavina kokemuksina erilaisista 
ympäristöistä. 
 
 

4. Ohjaus siirtymävaiheessa 6. luokalta 7. luokalle 
 
Koulunkäynti muuttuu yläluokille siirryttäessä monella lailla: oppilas saa uusia luokkakavereita, uuden luo-
kanohjaajan, mahdollisesti aineenopettajia ja koulutuntien määrä kasvaa.  
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Valinnaisaineiden avulla oppilaalla on mahdollisuus painottaa opintojaan omia kiinnostuksiaan ja kykyjään 
vastaaviin asioihin. Kuudennen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen järjestetään informaatiotilaisuus 
yläkoulun käytänteistä. Tulevat seitsemäsluokkalaiset kutsutaan keväällä tutustumaan tulevaan yläkou-
luunsa. 
 
Oppilaiden siirtymää valmistellaan yhteistyössä ala- ja yläkoulun välillä. Keväällä järjestetään tiedonsiirto-
palaverit tulevien yläkoulujen kanssa, jotta oppilaiden opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät 
tiedot siirtyvät oppilaan opinpolun siirtymävaiheessa. Tietoja käytetään myös luokkien muodostamisen 
tukena. Huomiota kiinnitetään erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden tiedonsiirtoon ja sujuvaan siirty-
mään yläkouluun. Myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden erityistarpeet huomioidaan. Siirtymän 
päätoimijoina koulussamme ovat rehtori, luokanopettajat, erityisluokanopettajat, oppilaanohjaaja, ku-
raattori ja psykologi. 
 
 

5. Ohjauspolku vuosiluokilla 7-9 
 

5.1. Ohjaustyön tavoitteet: Yhteisön jäsenenä kasvaminen (L1, L2, L3, L6, L7) 
 
Oppilaanohjauksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 ovat 

• ohjata jokaista oppilasta edelleen kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluval-
miuksiaan 

• auttaa oppilaita hahmottamaan valintojen vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen 
• selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta 
• laajentaa oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaa-

mistarpeista 
• kehittää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa, opintojen siirtymävai-

heissa sekä työuran siirtymissä 
• ohjata oppilaita käyttämään ja hyödyntämään erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita 
• vahvistaa oppilaiden toimijuutta ja oma-aloitteisuutta koulutus- ja uravalintojaan koskevassa 

päätöksenteossa 
• tarjota oppilaille tietoa ja tutustumismahdollisuuksia peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskelu-

vaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa 
• edistää opintojen loppuun saattamista 
• tueta siirtymistä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. (OPH 2014a, 442-445.) 

 
 

5.2. Ohjauksen rakenteet ja toimintatavat 
 
Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjaus on omana oppiaineenaan. Ohjaus painottuu pienryhmäopetukseen ja 
henkilökohtaiseen ohjaukseen. Oppilaanohjauksen sisältöjä integroidaan yksilöllistetyn opetussuunnitel-
man mukaan opiskeleville oppilaille eri oppiaineisiin. Opetus toiminta-alueittain (TOI) - opetussuunnitel-
man mukaan opiskelevilla oppilailla oppilaanohjauksen sisältöjä opiskellaan päivittäisten taitojen, sosiaa-
listen taitojen ja kielen ja kommunikaation toiminta-alueilla.  
 
Pienluokkien oppilaiden käsitys omista taidoistaan, vaikutusmahdollisuuksistaan ja kehittymistarpeistaan 
on usein epäselvä. Ohjausprosessin myötä oppilas oppii määrittelemään, arvioimaan ja kehittämään omia 
valmiuksiaan. Ohjaus perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. 
 
 

5.3. Ohjauksen työn- ja vastuunjako 
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Oppilaanohjaaja vastaa yhdessä opettajien kanssa koulun oppilaanohjauksen järjestämisestä, suunnitte-
lusta ja toteutuksesta. Oppilaanohjaaja tekee suunnittelutyötä yhteistyössä rehtorin, opettajien ja oppi-
lashuoltohenkilöstön kanssa. Oppilaanohjaajan vastuulla on oppilaiden jatkokoulutuksen sekä ura- ja elä-
mänsuunnittelun ohjaus. Hän vastaa oppilaiden koulutusvalintoihin liittyvästä ohjauksesta ja siihen liitty-
västä yhteistyöstä huoltajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Oppilaanohjaaja ylläpitää ja luo uu-
sia verkostoja koulutuksen järjestäjiin ja työelämän edustajiin. Oppilaanohjaaja on mukana siirtymävai-
heyhteistyössä oppilaan siirtyessä yläkouluun ja suunnitellessaan peruskoulunjälkeisiä jatko-opintojaan. 
 
Luolavuoren koulussa erityisluokanopettajat opettavat suurimman osan oman luokkansa oppitunneista 
yläkoulussa, jolloin opettajan vastuu korostuu oppilaantuntemukseen sekä kodin ja koulun yhteistyöhön 
liittyvissä asioissa.  Oppilaanohjaaja järjestää syyslukukauden alussa yläkoulun oppilaiden huoltajille van-
hempainillan yläkouluun liittyvistä asioista. Pienluokissa opettajan lisäksi oppilaan tukena työskentelee 
koulunkäynninohjaajia. Tämä edellyttää ohjaustoiminnassa panostusta sisäiseen yhteistyöhön. Moniam-
matillisuus sekä tiivis yhteistyö huoltajien kanssa korostuvat. 
 
 

5.4. Ohjauksen monialaiset verkostot 
 
Luolavuoren koulun pienluokkien oppilaat kuuluvat erityisen tuen piiriin.  Erityisen tuen tehtävänä on tar-
jota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea siten, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuu-
tensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Erityisen tuen ohjaus painottuu pienryh-
mäopetukseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen.  
 
 

5.5. Kodin ja koulun ohjausyhteistyö 
 
Oppilaanohjaaja osallistuu viimeistään oppilaan 9. luokan HOJKS-palaveriin syyslukukauden alussa. Pala-
verissa sovitaan myös 9. luokan aikana toteutettavat koulutuskokeilut, TET- jaksot sekä mahdollinen asu-
misvalmennusjakso. Kevätlukukauden alussa peruskoulun päättäville oppilaille järjestetään jatkokoulutus-
palaveri. 
 
                    

5.6. Työelämään tutustumisen järjestelyt 
 
Oppilaanohjauksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset kyvyt ja rajoitukset niin, että työn käsite näh-
dään laajasti. Avoimien työmarkkinoiden lisäksi työelämään tutustuminen voi tapahtua yhdistystoiminnan 
kautta, toimintakeskuksessa tai päivätoiminnassa. 
 
Työelämään tutustumiseen kuuluvat työelämään tutustumisjaksot (TET) ja mahdolliset työpaikkavierailut 
yläkoulun aikana. Tutustumisjaksot voivat kestää osan koulupäivästä tai koko koulupäivän kuitenkin enin-
tään 6 h päivässä. Myös tutustumisjaksojen pituudet voivat vaihdella. Työnopetuksen ja esiammatillisten 
opintojen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan työn merkityksen, työyhteisön keskeiset säännöt 
ja työ- ja vapaa-ajan käsitteen eron. Näitä valmiuksia harjoitellaan myös koulun pajatoiminnan avulla. Työ-
elämään tutustumisjaksot järjestetään oppilaan mielenkiinnon ja realististen tulevaisuuden suunnitelmien 
mukaisesti tavoitteena tukea jatkokoulutukseen hakeutumista. Tutustumisjakso voi myös ohjata mielek-
kääseen päivätoimintaan osallistumiseen aikuisuudessa. Tutustumisten järjestelyissä mukana ovat oppi-
las, huoltajat, oppilaanohjaaja ja erityisluokanopettaja. Oppilaan tavoitteet jakson aikana sovitaan yksilöl-
lisesti. Oppilas tekee TET -raportin ja esittelee sen luokan opettajan tai oppilaanohjauksen tunnilla. TET-
jakson aikana oppilaanohjaaja tai luokan opettaja käy tapaamassa oppilasta tutustumispaikassa. Koulun-
käynninohjaaja voi olla mukana tutustumisjaksolla tarpeen mukaan ja tekee oman arvionsa oppilaan ta-
voitteiden saavuttamisesta. Raportissa esille tulleita asioita voidaan kirjata tavoitteiksi oppilaan HOJKSiin. 
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Yläkoulun pajatoiminta 
 
Oppilas osallistuu yläkoulun pajakouluviikkoon tai pajatyöskentelyyn lukuvuoden aikana. 
Työpajan valinta tapahtuu oppilaan kiinnostuksen ja taitojen perusteella. Pajaviikon aikana oppilas saa 
käytännön kokemuksen annettujen työtehtävien suorittamisesta, taukojen jaksottumisesta ja vastuun an-
nettujen työtehtävien hoitamisesta. 
 
Pajatoiminnan aikana oppilas työskentelee uudessa oppimisympäristössä ja -ryhmässä. Pajatyöskentelyn 
jälkeen oppilas arvioi suoriutumistaan tehtävistä, kiinnostustaan sekä ryhmässä toimimistaan. 
 
 
Oma koulu työpaikkana 
 
Oppilas pääsee tutustumaan oman koulun eri ammattialojen toimintaan ja hän oppii ymmärtämään työn 
merkityksen yhteisten tilojen hoidossa.  Oppilas oppii ottamaan vastuuta ympäristöstään ja saa kokemuk-
sen oman toimintansa merkityksestä. 
 
 

5.7. Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa 
 
Osallistumiset koulutusmessuille ja tutustumiskäynnit toisen asteen oppilaitoksiin ovat merkittävässä ase-
massa yläkoulun oppilaiden ohjauksessa. Niiden avulla oppilaat saavat ensimmäisen kontaktin mahdolli-
siin tuleviin jatkokoulutuspaikkoihin. Vierailut antavat oppilaille konkreettisen kokemuksen oppilaitoksista 
ja mahdollistavat näin myös oppilaiden osallistumisen keskusteluun omasta tulevaisuudestaan. Oppilaan-
ohjaaja järjestää 8.-9. luokan oppilaiden tutustumiskäynnit. 
 
Tutustumiskäynnit ovat pohjana, kun oppilaalle 9. luokan HOJKS-palaverissa sovitaan lukuvuoden aikana 
toteutettavat koulutuskokeilut. Koulutuskokeilut ovat tärkeässä asemassa sekä oppilaiden että vastaanot-
tavien oppilaitosten kannalta. Oppilaat saavat kokemuksen mahdollisesta tulevasta jatkokoulutuspaikas-
taan ja vastaanottavat oppilaitokset tutustuvat mahdollisiin tuleviin opiskelijoihinsa. Yhteistyö toisen as-
teen oppilaitosten kanssa on tiivistä ja yleensä oppilailla on useita koulutuskokeilujaksoja yhdeksännen 
luokan aikana.  
 
 

5.8. Ohjaus perusopetuksen päättövaiheessa 
 
Kevätlukukauden alussa peruskoulunsa päättäville oppilaille pidetään jatkokoulutuspalaveri, jossa heille 
laaditaan yksilöllinen jatkokoulutussuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan toisen asteen oppilaitokset, joi-
hin oppilas hakee sekä varaudutaan siihen, että koulutuspaikan saaminen ei heti perusopetuksen jälkeen 
onnistu. Samalla sovitaan yhteishaun käytännön järjestelyistä. Tilaisuuteen osallistuvat oppilas, huoltaja, 
opettaja, oppilaanohjaaja sekä tarpeen mukaan oppilaan kotikunnan ja / tai erityisneuvolan sosiaalityön-
tekijä ja psykologi. Oppilaanohjaaja kutsuu jatkokoulutuspalaverin koolle ja toimii puheenjohtajana sekä 
sihteerinä. 
 
Oppilaanohjaaja koordinoi yhteishakua. Oppilaan huoltajia kuullaan nuoren yhteishakuun liittyvissä valin-
noissa. Yhteishaun tulosten julkistamisen yhteydessä kesäkuussa oppilaanohjaaja käy läpi kaikki yhteisha-
kuun osallistuneet oppilaansa ja on yhteydessä niihin, jotka eivät saaneet jatko-opiskelupaikkaa ja tarvit-
taessa myös muihin oppilaisiin.  
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Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot perusopetuk-
sesta siirtyvät seuraavaan koulutuspaikkaan, jotta tarvittavat tukitoimet voidaan toteuttaa heti toisen as-
teen opintojen alkuvaiheesta lähtien. 
 
 
6. Must -osallistava ja voimaannuttava toimintamalli ohjaukseen, oppimiseen ja arviointiin 
 
Must on PowerPoint -ohjelmaa hyödyntävä oppimisen ja itsearvioinnin toimintamalli. Siinä oppilas vastaa 
laadittuihin kysymyksiin (yksi aihe / dia). Kysymykset käsittelevät oppilaan koulunkäynnin, jatko-opintojen 
ja työelämän kannalta keskeisimpiä teemoja. 
 
Opiskelu yläkoulussa on kolmen vuoden mittainen kasvuprosessi. Must-toimintamallia voidaan työstää 
koko yläkoulun ajan.  

• 7. luokalla painopisteenä on: minä -yksilö ryhmässä, 
• 8. luokalla: minä -yksilöllinen oppija.  
• 9. luokan painopiste on: minä -jatko-opintojen kynnyksellä.  

 
Kolmen lukuvuoden aikana oppilaan rooli luokassa muuttuu, käsitys itsestä ryhmän jäsenenä ja oppijana 
muuttuu sekä haaveet ja ajatukset itsestä peruskoulun jälkeen voivat muuttua monissa suhteissa oleelli-
sesti.  
 
Must-toimintamallin vahvuus on oppilaan kasvun näkyväksi tulemisessa. Hänen yksilölliset kokemuksensa 
(mm. omista vahvuuksistaan, kehittymisalueistaan, mahdollisuuksistaan ja huolenaiheistaan) tulevat pro-
sessin myötä esiin. Must-toimintamalli muotoutuu kasvun ja oppimisen myötä ja sen sisällössä näkyy tämä 
muutos. Tämän näkyväksi tulemisen myötä sisältöön on myös mahdollista aina palata, sitä voi muokata 
edelleen ja siitä voi tehdä uusia tulkintoja. Oppilas oppii Must-toimintamallin sisältöjä tuottaessaan, muo-
katessaan ja ohjaajan kanssa jakaessaan huomaamaan oman kasvunsa ja arvostamaan sitä. Oppilas saa 
sen myötä vahvistusta osallisuuden kokemukselleen sekä voimaannuttaa häntä tämän hetken ja tulevai-
suutensa haasteisiin.  
 
 
 
 
 
LÄHTEET 
 
OPH 2014a Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. 
 
OPH 2014b Hyvän ohjauksen kriteerit. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen 
ja ammatilliseen koulutukseen 
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