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Perusopetuksen 
opetussuunnitelma
alkuopetuksen 
näkökulmasta



• Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1–2, 3–6 sekä 7-9 
muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. 
opetuksellisesti eheän ja kasvatuksellisesti johdonmukaisen 
jatkumon

• Yhteistyö esiopetuksen kanssa vahvistaa työn 
pitkäjänteisyyttä. 

• Opetuksen järjestäjä huolehtii yhteistyöstä ja opetuksen 
yhtenäisyydestä riippumatta siitä, toimivatko esiopetus ja 
perusopetus tai perusopetuksen eri luokka-asteet 
hallinnollisesti eri yksiköissä tai eri rakennuksissa.

Jatkumo 



Turun perusopetuksen kouluissa korostetaan 

• henkilöstön, huoltajien ja oppilaiden osallisuutta

• yhteisöllisyyttä 

• yhteissuunnittelua 

• yhtenäisiä käytänteitä

• monialaisten oppimiskokonaisuudet edellyttävät yhteistyötä 
ja yhteissuunnittelua

• koulu oppivana yhteisönä

• tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja oppimisen apuna

• Elämyspolku

Toimintakulttuuri



• Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon 
esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen antamat valmiudet. 

• Luodaan perusta oppilaiden myönteiselle käsitykselle 
itsestä oppijana ja koululaisena sekä kehitetään valmiuksia 
myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. 

• Edistymisen seuranta on tärkeää, jotta voidaan huolehtia 
siitä, että oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen.

• Oppilas tarvitsee rohkaisevaa palautetta ja tilaisuuksia 
uusien asioiden oppimisesta nouseville ilon ja onnistumisen 
kokemuksille. 

Koululaiseksi kasvaminen



• Oppilaita kannustetaan tuomaan esiin kiinnostuksen 
kohteensa ja löytämään uusia. 

• Opetus suunnitellaan kullekin oppilaalle riittävän haasteelliseksi

• Ei sallita kiusaamista eikä syrjivää käyttäytymistä. 

• Ohjataan yhdessä toimimiseen, omatoimisuuteen ja 
vastuunottoon omista koulutehtävistä. 

• Kielellisten, sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja muistin 
kehittymiseen sekä kunkin omaan kehitysrytmiin kiinnitetään 
erityistä huomiota. 

• Vaikeudet tunnistetaan varhain ja tuki annetaan oikea-aikaisesti.

• Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, 
leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. 

Koululaiseksi kasvaminen (jatkoa)



• Osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä 
tuntemiseen ja arvostamiseen, oman identiteetin 
muotoutumiseen sekä kestävään elämäntapaan.

• Koulun aloitusta ja koululaiseksi kasvamista tuetaan yhdessä 
kotien kanssa.

• Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet muuttuvat oppiaineiksi, 
mutta opetus voi olla edelleen pääosin eheytettyä. 

• Oppilaiden omatoimisuutta, yhdessä tekemisen taitoja sekä 
asioiden välisten yhteyksien ymmärtämistä edistetään 
toteuttamalla monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 

• Tällöin tarjoutuu myös enemmän tilaisuuksia yhteistyöhön
niin esiopetuksen kuin ylempien vuosiluokkien kanssa.

Koululaiseksi kasvaminen (jatkoa)



Keskeisiä näkökulmia arvioinnissa:

edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti

o kysymisen ja kuuntelemisen taidot

o vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään 

o taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä

o taito huolehtia omista ja yhteisesti sovituista    

tehtävistä

Tavoitteena on tuoda esille oppilaan vahvuuksia oppijana 
ja vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota.

Vuosiluokkakokonaisuus 1-2: 
Oppijana kasvaminen - arviointi



• Turun perusopetuksessa alakouluille on nimetty esiopetuksen 
yhteistyöyksiköt. 

• Esiopetuksen oppilaat tutustuvat alkuopetuksen toimintaan 
yhteistyökoulunsa alkuopetuksen oppilaiden kanssa. 

• Alkuopetuksen opettajilla on samalla mahdollisuus tutustua 
tuleviin oppilaisiinsa.

• Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyöstä sovitaan 
lukuvuosittain syyskuun loppuun mennessä pidettävässä 
yhteistyön suunnittelukokouksessa. 

Siirtymävaiheen tuki esiopetuksesta 
perusopetukseen



• Koulujen nimeämät alkuopetuksen yhdysopettajat kutsuvat 
koolle yhteistyöalueeseen kuuluvat esiopettajat ja koulun 
alkuopettajat. 

• Kokouksessa suunnitellaan tulevan lukuvuoden yhteiset 
tapahtumat. Tapahtumat ovat toiminnallisia. 

• Jokaiselle esiopetusryhmälle nimetään alkuopetuksen 
yhteistyöryhmä. 

• Tapaamisia on vähintään yksi yhtä esiopetusryhmää kohden.

• Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan suunnitelma esi-
ja alkuopetuksen yhteistoiminnasta yhteistyössä esi- ja 
alkuopettajien kesken.



• Tuen tarpeen havaitsemiseksi oppilaiden edistymistä ja 
koulunkäynnin tilannetta arvioidaan jatkuvasti. 

• Tarkastellaan käytössä olevia toimintatapoja, 
opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden 
soveltuvuutta oppilaalle. 

• Tuki annetaan ensisijaisesti omassa opetusryhmässä 
erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen 
antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen 
opetusryhmään tai kouluun.

• Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta siirtymävaiheissa

• Oppilashuollon ammattihenkilöt osallistuvat oppilaan 
tilanteen arvioimiseen siirryttäessä tuen tasolta toiselle sekä 
tarvittaessa tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tuen järjestämistä ohjaavat 
periaatteet



• Alkuopetuksen oppilaan ennaltaehkäisevän tuen suunnittelun 
lähtökohtana on esiopetuksesta saatu tieto oppimisen ja 
koulunkäynnin valmiuksista sekä mahdollisista tuen tarpeista.

• Esiopetuksessa jokaiselle oppilaalle laadittu 
oppimissuunnitelma (sisältäen kasvun- ja oppimisen 
seurantatiedot) sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan 
HOJKS toimitetaan siihen kouluun, jossa oppilas aloittaa 
perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan.

• Jos esiopetusvuoden keväällä on laadittu pedagoginen arvio tai 
selvitys ensimmäisellä vuosiluokalla järjestettävää tukea varten, 
myös tämä asiakirja toimitetaan tulevaan kouluun. 

Esiopetuksesta kouluun



• Mikäli esiopetuksessa on käytössä Wilma, asiakirjat siirtyvät 
sähköisesti. 

• Näin perusopetuksen järjestäjä sekä tulevat opettajat saavat jo 
keväällä opetuksen ja oppimisen tuen järjestämiseksi 
välttämättömät tiedot tukitoimien suunnittelua ja resursointia 
varten 

• Oppilaan esiopetuksen opettaja antaa opetuksen 
järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot oppilaan 
tulevalle perusopetuksen opettajalle, jotta tämä voi suunnitella 
oppilaan tarvitsemia tukitoimia niiden perusteella.

Opetuksen järjestämiseksi 
välttämättömien tietojen siirtäminen



• Erityispalvelupäällikkö tekee erityisen tuen päätöksen, johon 
sisältyy päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. 
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 tarvita, mutta jos lapsi on 
varhaiskasvatuksen piirissä, varhaiskasvatusyksikön 
erityisopettaja (VEO) voi antaa lausunnon päätöksen tueksi.

• Tiettyyn vammaryhmään kuuluminen ei johda automaattisesti 
opiskeluun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Päätös 
perustuu aina lapsen kognitiivisiin ja toiminnallisiin 
valmiuksiin ja kykyihin. 

Pidennetty oppivelvollisuus



• Huoltajien kanssa ja moniammatillisesti tehtävä yhteistyö, 
jossa hyödynnetään sekä varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen että perusopetuksen asiantuntijoiden 
näkemyksiä, on välttämätöntä lapsen oppimisen ja 
koulunkäynnin valmiuksien arvioimiseksi sekä tarvittavien 
tukitoimien suunnittelemiseksi.

• Pidennettyä oppivelvollisuutta opiskeleva oppilas voi opiskella 
valmiuksiensa mukaisesti missä tahansa 
esiopetusryhmässä tai koulussa, jossa hänen 
tarvitsemansa tuki voidaan järjestää.

• Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan HOJKS laaditaan 
alkuopetuksessa esiopetuksen HOJKSin ja 
kuntoutussuunnitelman pohjalta

Pidennetty oppivelvollisuus (jatkuu)



• Koulun oppilashuoltoryhmä KOR kokoontuu kerran 
kuukaudessa käsittelemään koulun toimintakulttuuriin ja 
yhteisön hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä

• Ryhmä ei käsittele yksittäisen oppilaan asioita 

• Ryhmässä on mukana myös oppilashuollon edustus

• Kerran vuodessa koulu kutsuu koolle esi- ja perusopetuksen 
yhteisen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän käsittelemään 
yhteisiä käytänteitä ja oppilaiden hyvinvointiin liittyviä 
kysymyksiä.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä



Kiitos!


