
Lisäykset ja päivitykset Varissuon koulun opetussuunnitelmaan 
 

5.1.1 Tukiopetus 

Tukiopetuksen antamisen periaatteista ja mahdollisuudesta saada tai pyytää tukiopetusta tiedotetaan 

huoltajille vuosittain lukuvuositiedotteessa, joka löytyy myös koulun kotisivulta. Tukiopetusta antava 

opettaja ilmoittaa kulloinkin oppilaan huoltajalle tukiopetuksesta.  

 

5.1.2 Osa-aikainen erityisopetus 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavasti oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Se painottuu 

alkuopetukseen pyrkien olemaan ennaltaehkäisevää. Oppilaille, jotka saavat osa-aikaista erityisopetusta 

säännöllisesti, tehdään oppimissuunnitelma. Huoltajat osallistuvat oppimissuunnitelman laatimiseen.  

 

5.2.2 Ohjauksen järjestäminen 

 

Yhteistyö ensimmäiselle luokalle siirryttäessä 

- Nivelvaiheoppilashuoltoryhmä kokoontuu keväisin, kun tulevat ensimmäisen luokan oppilaat sekä 

heidän opettajansa ovat selvillä. Tarkoituksena on selvittää oppilaskohtaisesti oppilaan 

siirtymävaiheessa tarvitsema tuki. Kokouksessa ovat läsnä koulun oppilashuoltoryhmän lisäksi 

oppilaan tuleva luokanopettaja sekä varhaiskasvatuksen edustaja, jolla on tietoa lapsesta.  

 

Ohjaus alkuopetuksessa 

- Ohjaus alkuopetuksessa toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan 

yhteydessä.  

- Ohjauksen tavoitteet: 

o edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä 

o tukea sosiaalista kasvua 

o estää oppimisvaikeuksien syntymistä  

o tukea oppilaan huoltajia kasvatustyössä ja ohjata heitä koulunkäynnin tukemisessa 

o ohjata oppilasta eettisesti oikeisiin valintoihin kasvatuskeskustelujen avulla 

- Ohjauksen sisällöt: 

o yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, työskentely erilaisissa ryhmissä 

o kaveritaidot (KiVa-kouluohjelma) 

o oppituntityöskentelyyn liittyvät taidot kuten kuunteleminen ja vuoron odottaminen 

o omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen 

o koulun päivittäisrutiinien oppiminen 

o kotitehtävien merkitseminen ja niistä itsenäisesti huolehtiminen 

o itsetuntemuksen lisääminen ja minäkuvan vahvistaminen kannustavan palautteen avulla 



o oppilaan huoltajien ohjaaminen huolehtimaan, että oppilaan oppimisen edellytykset kuten 

riittävä uni, ravinto ja pukeutuminen toteutuvat 

o koulun yleisistä käytänteistä tiedottaminen oppilaan huoltajille lukuvuositiedotteessa, 

koulun kotisivulla ja Wilman kautta 

o monipuolinen oppilaan tuen kartoitus ja ennaltaehkäisevä erityisopettajan tuki 

 

Ohjaus luokilla 3–6 

- Ohjauksen tavoitteet: 

o kannustaa oppilasta itsenäiseen ja vastuulliseen opiskeluun ja koulunkäyntiin 

o ohjata oppilasta oman oppimistyylin löytämiseen 

o antaa välineitä oman työskentelyn arviointiin ohjatusti 

o lisätä valmiuksia itsenäiseen tiedonhankintaan  

o mediakriittisyyteen kasvattaminen 

o ohjata oppilasta eettisesti oikeisiin valintoihin kasvatuskeskustelujen avulla 

 

 

- Ohjauksen sisällöt:  

o oppimaan oppiminen 

o yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, työskentely erilaisissa ryhmissä 

o toisten huomioon ottaminen ja tunneäly (KiVa-kouluohjelma) 

o erilaisten sosiaalisten tilanteiden tulkitseminen ja toimiminen joustavasti niiden mukaan 

o omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen 

o vastuu omista koulutehtävistä 

o itsetuntemuksen lisääminen ja minäkuvan vahvistaminen kannustavan palautteen avulla 

o oppilaan huoltajien ohjaaminen huolehtimaan, että oppilaan oppimisen edellytykset kuten 

riittävä uni, ravinto ja pukeutuminen toteutuvat 

o koulun yleisistä käytänteistä tiedottaminen oppilaan huoltajille lukuvuositiedotteessa, 

koulun kotisivulla ja Wilman kautta 

o monipuolinen oppilaan tuen kartoitus ja ennaltaehkäisevä erityisopettajan tuki 

 

Ohjaus 7. luokalle siirryttäessä 

- Järjestetään kuudesluokkalaisille yläkouluinfo syyslukukauden aikana. Keväällä järjestetään 

tutustumiskäynnit tuleviin yläkouluihin. Mahdollisuuksien mukaan keskustellaan oppilaskohtaisesti 

vastaanottavan koulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Erityisen tuen oppilaiden kohdalla 

käydään aina keskustelua huoltajien kanssa tulevasta yläkoulusta HOJKS-palaverin yhteydessä sekä 

ollaan yhteydessä tulevaan yläkouluun siirtymävaiheessa tarvittavan tuen turvaamiseksi. 

 

5.2.4 Perusopetusta tukeva muu toiminta 

Kerhotoimintaa järjestetään kulloistenkin resurssien mukaisessa laajuudessa koulun oppilaiden erityiset 

tarpeet ja toiveet huomioon ottaen. 

 



5.4.4 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa 

Koulun oppilashuoltoa koordinoi oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu viikoittain. Siihen kuuluu rehtorin 

lisäksi ryhmän koordinaattorina toimiva erityisopettaja, koulupsykologi ja terveydenhoitaja. 

Sosiaalityöntekijä osallistuu ryhmän kokouksiin noin kerran kuussa. Koulun oppilashuollosta tiedotetaan 

lukuvuositiedotteessa sekä koulun kotisivulla. Oppilashuoltoryhmä toteuttaa vuosisuunnitelmaa, joka 

tarkistetaan joka syksy. Toiminta kriisitilanteissa kuvataan koulun kriisisuunnitelmassa (liitteenä). 

Oppilaiden poissaoloja ehkäistään tukemalla oppilaan koulunkäyntiä ja huolehtimalla siitä, että 

oppimisympäristö on turvallinen ja kannustava (mm. KiVa-koulu). Huoltajan tulee ilmoittaa 

sairauspoissaoloista viivyttelemättä luokanopettajan kanssa sovitulla tavalla. Oppilashuollossa seurataan 

poissaoloja Wilman avulla ja puututaan niihin tarvittaessa.    

 

8.1 Arviointi opintojen aikana 

 

Työskentelyn arviointi 

Luokilla 3–6 työskentelyn arviointi sisältyy osana oppiaineen arviointia. Työskentelyn arvioinnin kriteerit 

ovat liitteenä. Numeroarvioinnissa työskentely vaikuttaa oppiaineen arvosanaan korkeintaan kahden 

arvosanan verran. Vuosiluokilla 1–2 työskentely arvioidaan kuitenkin erikseen. 

Oppilaan itsearviointi 

Oppilas arvioi kaikilla vuosiluokilla edistymistään eri oppiaineissa. Oppilas arvioi myös käyttäytymistään 

yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Itsearvioinnin apuna voidaan käyttää hyvän käyttäytymisen kuvausta ja 

arviointikriteerejä. Työskentely- ja opiskelutaitojen arviointi laajenee vähitellen. Vuosiluokilla 1–2  ohjataan 

näkemään omat taidot realistisesti. Oppilas arvioi kykyään ottaa toiset huomioon. Oppilas harjoittelee 

arvioimaan edistymistään eri oppiaineissa. Vuosiluokilla 3–4 kiinnitetään edellisten lisäksi enemmän 

huomiota työskentelytaitoihin ja –tapoihin. Oppilas arvioi omia tuotoksiaan eri oppiaineissa, omaa 

osuuttaan työskentelyssä ryhmän ja luokan jäsenenä sekä kykyään ottaa vastuuta tehtävistään. 

Vuosiluokilla 5–6 arvioinnissa korostuu lisäksi työn suunnittelu ja tavoitteen asettelu. Oppilas arvioi kykyään 

hankkia tietoa itsenäisesti sekä pohtii omaa toimintaansa ja sen seurauksia.  

Itsearviointi voidaan toteuttaa käyttämällä esimerkiksi erilaisia itsearviointikaavakkeita tai keskustellen. 

Arviointi laajenee oppilaiden kehityksen ja iän mukaan. Itsearvioinnista annettava palaute on luonteeltaan 

ohjaavaa, kannustavaa ja palkitsevaa. Itsearvioinnista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää opettajan, 

oppilaan ja huoltajan välisessä yhteistyössä. 

 

8.3 Todistukset 

Vuosiluokilla 1–2 käytetään sanallista arviota ja vuosiluokilla 3–6 pääsääntöisesti numeroarvostelua. 

Numeroarvostelua voi täydentää tai sen voi korvata sanallisella arvioinnilla.  

Syyslukukauden päättyessä oppilaalle annetaan välitodistus (todistuspohja liitteenä). Se on kuitenkin 

mahdollisuus korvata tai sitä voi täydentää kehityskeskustelulla. Kehityskeskustelu on kodin ja koulun 

välinen yhteistyömuoto, jonka tarkoituksena on suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti tukea oppilaan 



tiedollista, taidollista ja sosiaalista kehitystä myönteisessä hengessä. Oppilaan itse tulee olla läsnä 

kehityskeskustelussa.    

 


