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SAATTEEKSI
Opetushallitus on vahvistanut 29.10.2010 Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden 2004 muutoksen ja täydennyksen. Muutokset ja täydennykset on
tehty erityisesti lukuihin 1, 2, 3, 4, 5 ja 8. Lisäksi opetushallitus on päättänyt
2.12.2010 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksista. Muutokset on tehty erityisesti lukuihin 1, 2, 4, 5, 7 ja 8. Laki perusopetuslain muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2011. Uudistettu opetussuunnitelma otetaan käyttöön
1.8.2011.
Opetussuunnitelman perusteet on normi, joka toimii kansallisena kehyksenä
opetussuunnitelman laadinnalle. Opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä
opetussuunnitelma noudattaen yllämainittujen määräysten edellyttämiä esiopetuksen sekä perusopetuksen muutoksia ja täydennyksiä samanaikaisesti täsmentäen ja täydentäen perusteissa olevia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä.
Opetussuunnitelman pohjana on ollut Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymisen jälkeen vuonna 2007 laaditut Rovaniemen
perusopetuksen opetussuunnitelma sekä Rovaniemen esiopetuksen opetussuunnitelma. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 – asiakirjassa
on yhdistetty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet sekä Rovaniemen kuntakohtaiset esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmaa täydentämään laaditaan
Kasvun, oppimisen ja koulukäynnin tuen käsikirja.
Perusteiden mukainen opetussuunnitelmatyö käynnistyi Rovaniemellä
1.11.2010. Uusien perusteiden edellyttämiä muutoksia ja täydennyksiä on valmistelu laaja-alaisesti (57 henkilö) ja moniammatillisesti seitsemässä eri tiimissä.
Opetussuunnitelma työssä on ollut mukana edustus esi- ja perusopetuksesta
sekä nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimesta. Lisäksi luku 6: Kieli ja kulttuuriryhmien
opetus sekä luku 7: Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt on arvioitu
ja niihin on tehty muutamia tarkennuksia ja lisäyksiä.
Suuri kiitos tiimien vetäjille ja kaikille työskentelyyn osallistuneille!
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OPETUSSUUNNITELMA

1.1 Opetussuunnitelman laatiminen
Opetussuunnitelma on esi- ja perusopetuksen arjen
työn tärkein asiakirja. Se antaa perustan kasvatus- ja
opetustyölle sekä arvioinnille ja kehittämistyölle.
Opetussuunnitelma tukee opettajan työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä kertoo
huoltajille, yhteistyötahoille ja päätöksentekijöille
koulun toiminnasta ja tavoitteista, se määrittää ne
periaatteet, joiden mukaan Rovaniemellä kasvatus- ja
opetustyötä tehdään.
Opetussuunnitelman perustana on kansallinen
kehys, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma
on laadittu. Rovaniemen esi- ja perusopetuksen
opetussuunnitelma perustuu valtioneuvoston asetukseen 1435/2001 (tavoitteet ja tuntijako) ja Opetushallituksen antamiin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisiin perusteisiin. Lisäksi
tässä asiakirjassa on täsmennetty valtakunnallisissa
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä alueelliset olosuhteet huomioiden.
Kuntakohtaisen opetussuunnitelman laadinnasta
ja sen kehittämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä
(=koulutuslautakunta).
Opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä esija perusopetuksen sekä sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen yhteistyönä huomioiden valtakunnalliset
ja paikalliset esi- ja perusopetusta ohjaavat lapsia,
nuoria ja koulutusta koskevat päätökset.
Opetussuunnitelmassa on kaikille yhteinen
kuntakohtainen osuus, jota yksiköt täsmentävät
kuvaamalla omia käytänteitä ja toimintamalleja. Valinnaisuudet määritellään koulukohtaisesti. Yksikkökohtainen opetussuunnitelma voidaan korvata myös
alueellisilla opetussuunnitelmilla.
Yksikkökohtaisen ja alueellisen opetussuunnitelman hyväksyy yksikön johtaja sekä palvelupäällikkö.
Yksikön johtaja tai joku muu hänen nimeämänsä
henkilö vastaa opetussuunnitelman laadinnasta ja
ajan tasalla pitämisestä. Perusopetuksessa asiasta
vastaa laatukoordinaattori / pedagoginen työryhmä.
Opetussuunnitelmatyö on jatkuvaa opetuksen ja koulun kehittämistä. Opetussuunnitelmatyössä henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää työtään ja tuoda esille
asiantuntijuuttaan. Opettajan tulee opetuksessaan
noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa.
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1.2 Opetussuunnitelman sisältö
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmasta ilmenee seuraavat seikat sen mukaan kuin opetuksen
järjestäminen edellyttää:
• arvot ja toiminta-ajatus
• oppimisympäristön, toimintakulttuurin ja työtapojen kuvaus
• opetuksen mahdolliset painotukset ja eheyttäminen
• kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen tavoitteet
• kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja tukimuodot luvuissa 4 ja 5 täsmennettyjen
• ohjeiden mukaisesti
• eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten ja
oppilaiden opetuksen järjestäminen
• yhteistyö varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen kesken
• yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
• todistukset
• toiminnan toteutumisen jatkuva arviointi ja kehittäminen

• päivähoidossa tai esiopetus yhdysluokissa perusopetuksen kanssa
• lapsen kehittymisen ja oppimisen seuranta sekä
arviointi
Perusopetuksen osalta tulee lisäksi ilmetä seuraavat
seikat:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

kieliohjelma
noudatettava paikallinen tuntijako
kielikylpy tai vieraskielinen opetus
aihekokonaisuuksien toteuttaminen
opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri
oppiaineissa tai opintokokonaisuuksittain vuosiluokkiin jakamattomassa opetuksessa
valinnaisaineiden opetus
tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle
oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän
osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin
kriteereihin
opinnoissa etenemisen periaatteet
tietostrategia

Esiopetuksen osalta tulee lisäksi ilmetä seuraavat
seikat:
• esiopetuksen pedagoginen toteuttaminen
• yhteistyö esiopetuksen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön kesken
• esiopetuksen järjestäminen yhdistetyissä ryhmissä, esimerkiksi 3-6-vuotiaat
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2

KASVATUKSEN
JA OPETUKSEN
JÄRJESTÄMISEN
LÄHTÖKOHDAT

2.1 Arvopohja
Kasvatuksen ja opetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen
sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n
yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen
oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus (OPH:n lisäys, määräys 41/011/2010). Kasvatus
ja opetus edistävät yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta
sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.
Kasvatuksen ja opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt alkuperäisen
pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurien vuorovaikutuksessa. Kasvatuksessa ja opetuksessa
huomioidaan niin kansalliset kuin paikalliset ja
alueelliset erityispiirteet sekä luterilainen ja ortodoksinen uskonto, saamelaisuus ja muut kansalliset
vähemmistöt. Maahanmuuttajien tuomat uudet
kulttuuriset muutokset on nähtävä rikastuttavana
tekijänä. Kasvatuksessa ja opetuksessa tuetaan
oppilaan monikulttuurisen-identiteetin rakentumista,
suvaitsevaisuutta, osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälistyvässä maailmassa sekä
edistetään yleistä suvaitsevuutta ja kulttuurien välistä
ymmärrystä.
Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja
yksilöiden välistä tasa-arvoa luomalla molemmille
sukupuolille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja
velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- että perheelämässä. Nämä arvot välittyvät perusopetuksen tavoitteissa, sisällöissä ja jokapäiväisessä toiminnassa.
Rovaniemen kaupungin arvot ovat yhteisöllisyys,
luovuus, ympäristötietoisuus ja vastuullisuus. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnatussa toiminnassa otetaan huomioon kaupunkistrategian periaatteet ja palvelutoimintaa läpileikkaavat tavoitteet.
Kaikille lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluille
yhteisenä tavoitteena on Hyvinvoiva lapsi ja nuori.
Toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet:
Ennaltaehkäisevyys = ennaltaehkäisevyys on
lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointia edistävää
ja tukevaa toimintaa. Se vaatii yhteiskunnan
rakenteiden ja toimintatapojen muuttamista sellaisiksi, että ne tukevat perheitä. Tämä edellyttää
yhteiskuntaa turvaamaan laadukkaat ja riittävät
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peruspalvelut. Hyvinvoinnin edistäminen ehkäisee ongelmien syntymistä ja edesauttaa lasten,
nuorten ja perheiden arkielämän sujuvuutta.
Varhainen avoin yhteistyö = tavoitetaan lapset,
nuoret ja perheet ajoissa ennen ongelmien
syntymistä / kärjistymistä. Puututaan tilanteeseen
rohkeasti ja välittömästi huolen syntyessä. Ohjataan ja neuvotaan pienen huolen vyöhykkeellä.
Tunnistetaan lapsen ja nuoren kasvua uhkaavat
tekijät ja puututaan niihin ajoissa.
Yhteisöllisyys ja vertaistoiminta = Yhteisöllisyys
on yhteisön ominaisuus, jonka ansiosta kuuluminen yhteisöön ja toimiminen siinä koetaan
hyvänä. Se on ihmisten välisen yhteyden kokemista ja siitä voimaantumista. Vertaistoiminta on
samassa elämäntilanteessa olevien kokemusten
jakamista ja toinen toisille vertaistukena toimimista.
Saavutettavuus = palvelujen saavutettavuudella
eli esteettömyydellä turvataan erilaisten käyttäjien mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluja
oikea-aikaisesti riippumatta asiakkaan/perheen
sosiaalisesta, taloudellisesta, alueellisesta tai
muusta yhteiskunnallisesta tilanteesta. Myös
tieto palveluista ja miten nopeasti niitä saa, liittyy
saavutettavuuteen.
Osallisuus ja vaikuttaminen = lapsilla ja nuorilla
on mahdollisuus osallisuuteen ja heitä koskeviin
asioihin vaikuttamiseen eri menetelmin. Aito
osallisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet vaikuttavat omaan elämisympäristöön ja ne ehkäisevät
syrjäytymistä ja antavat voimaantumisen ja
valtautumisen kokemuksen.

2.2 Esi- ja perusopetuksen tehtävä
Esi- ja perusopetus on johdonmukaisesti etenevä
yhtenäinen opetussuunnitelmallinen kokonaisuus,
jonka avulla entistä paremmin tuetaan oppilaan
kasvua ja oppimista.
Opetus rakentuu yhteiskunnan perusarvojen
pohjalle. Nämä ilmenevät kansallisesta lainsäädännöstä ja kansainvälisistä julistuksista, suosituksista
tai sopimuksista, joilla ihmisoikeuksia ja maapallon

elinkelpoisuutta pyritään vaalimaan. Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää
perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän,
alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun
henkilöön liittyvän syyn perusteella1. Suomi on myös
sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, ohjelmiin ja
julistuksiin, jotka edellyttävät yhteisen opetuksen
järjestämistä siten, että kaikkien lasten kasvu ja
oppiminen voidaan turvata mahdollisimman hyvin2.
Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lapsen
ja nuoren kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ohjaamalla häntä
vastuulliseen toimintaan ja yhteisesti hyväksyttyjen
sääntöjen noudattamiseen sekä toisten ihmisten
arvostamiseen.
Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää
lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Siinä tuetaan ja seurataan fyysistä, psyykkistä,
sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä
sekä ennalta ehkäistään mahdollisesti ilmeneviä
vaikeuksia. Tärkeää on vahvistaa lapsen tervettä
itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla
sekä tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Lapsen
kokemusmaailmaa rikastutetaan ja häntä autetaan
suuntautumaan uusiin kiinnostuksen kohteisiin.
Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa.
Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Perusopetus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden hankkia
yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuuden. Se
antaa sivistyksellistä pääomaa sekä lisää yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Opetuksen ja kasvatuksen
tavoitteena on antaa mahdollisuus monipuoliseen
kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon sekä
omien vahvuuksien löytämiseen. Näiden pohjalta
oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemia tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana
kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa.
Perusopetus tukee jokaisen oppilaan kielellistä ja
kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä.
Tavoitteena on herättää kiinnostus elinikäiseen
oppimiseen.

1

Suomen perustuslaki (73171999) 6 § 2 mom.

2

YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989, Salamancan julistus (Salamanca Statement) 1994, Luxemburgin peruskirja (The
Charter of Luxemburg) 1996 ja YK:n vammaisten henkilöiden
oikeuksia koskeva sopimus 2006

2.3 Esi- ja perusopetuksen
järjestäminen
Esiopetuksessa noudatetaan Opetushallituksen
vahvistamia esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteita riippumatta siitä, missä esiopetus toteutetaan3. Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään
oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja
siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua
ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä
kotien kanssa ja opetukseen osallistuvalla on oikeus
turvalliseen opiskeluympäristöön4.
Lapsella ja oppilaalla on lain mukaan oikeus
työpäivinä saada opetussuunnitelman mukaista
opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää kasvun,
oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen
ilmetessä. Lapsella ja oppilaalla on myös oikeus
saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto sekä laissa määritellyt
opintososiaaliset edut ja palvelut5. Esiopetuksessa
tulee ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla
lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluja ja
vastaavasti päivähoitoa järjestettäessä, että päivähoidossa olevilla lapsilla on mahdollisuus osallistua
esiopetukseen6.
Esi- ja perusopetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja
turvallisesta päivästä. Esiopetus ja koulutyö järjestetään siten, että oppilaan hyvinvoinnille, kehitykselle
ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. Yhteisön tulee olla turvallinen, ilmapiiriltään
kunnioittava sekä ystävällinen. Oppimisympäristön
turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin puututaan heti. Päivän tulee rakenteellaan, sisällöillään ja
toimintatavoillaan luoda mahdollisuudet rauhalliseen
työskentelyyn, yhdessä oppimiseen ja tekemiseen
sekä oppimisen ilon ja mielekkyyden kokemuksiin
sekä esiopetuksessa leikkiin ja muuhun toimintaa ja
perusopetuksessa asioihin syventymiseen.
Jos esiopetukseen osallistuva lapsi käyttää lisäksi
muita varhaiskasvatuspalveluja, lapsen päivä tulee

3

Perusopetuslaki 3 § 1 mom.

4

Perusopetuslaki (628/1998) 3 § 2 mom. (477/2003), 3 § 3
mom. ja 29 § 1 mom.

5

Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010), 31 § 1 mom. ja 31 a
§ 1 mom. (477/2003)

6

Perusopetuslaki 6 § 1 mom. (1288/1999) ja Laki lasten päivähoidosta 11 b § (1290/1999)
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rakentaa kokonaisuudeksi ottaen huomioon esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen tavoitteet.
Esi- ja perusopetus edistävät kannustavaa
vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa
ja osallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen
ja oppilaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan ja
yhteiseen työskentelyyn sekä toimintaympäristöön.
Osallisuuden kautta tuetaan oppimista, hyvinvointia
sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista.
Lasta ja oppilasta tukeva, yhteisöllinen esi- ja
perusopetus arvostavat niin lasten, oppilaiden,
opettajien kuin muiden yhteisön jäsenten ja asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan.
Esi- ja perusopetuksen yksiköt tekevät yhteistyötä
keskenään sekä varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, jatko-opintoja tarjoavien oppilaitosten,
sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden lasten kasvua
ja kehitystä tukevien toimijoiden kanssa.
Esiopetuksen tarkennuksia
Rovaniemen kaupungin päivähoito vastaa 6-vuotiaiden, seuraavana vuotena peruskoulun aloittavien
lasten esiopetuksesta. Esiopetusta järjestetään
päiväkodeissa ja yhteistyössä koulun kanssa (esim.
0-1 -luokka tai koulun tiloissa). Esiopetus on vapaaehtoista ja maksutonta. Päiväkodeissa esiopetusta
annetaan joko 6-vuotiaiden lasten esiopetusryhmässä tai 3-6-vuotiaiden ryhmässä. On tärkeää,
että esiopetusikäiset lapset työskentelevät myös
itsenäisenä ryhmänä, jotta he saavat kokemusta
vertaisryhmästä. Esiopetuksen suunnittelusta ja
toteutumisesta vastaa lastentarhanopettaja. Esiopetuksen laajuus on 700 tuntia eli noin 4h/pv. Lukuvuosi noudattaa pääosin koulujen työjärjestystä ja
loma-aikoja, esiopetus päättyy 31.5.
Perusopetuksen tarkennuksia
Rovaniemen kouluverkko on jaettu neljään koulualueeseen. Koulualueet toimivat myös oppilaaksiottoalueina ja niiden rajoissa lähikoulu määritellään.
Lähikoulu on pääsääntöisesti oppilaan kotia lähinnä
sijaitseva koulu. Mikäli kouluna voisi toimia useampi
koulu, määritellään sijoituskoulu alueen kokonaistilanteen mukaan. Lähtökohtana on, että luokkakoot
muodostuisivat mahdollisimman samankokoisiksi.
Erityistä tukea tarvitsevan oppilaalle voidaan osoittaa muu kuin oman oppilaaksiottoalueen koulu, jos
hänen tarpeensa mukaista opetusta ei voida järjestää
omalla alueella.
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2.4 Toiminnan arviointi ja
jatkuva kehittäminen
Talousarvio ja taloussuunnitelma asiakirjaan on kirjattu palveluiden laajat pidemmän aikavälin tavoitteet
sekä kehittämisalueet ja arviointi, joita täsmennetään
palvelusopimuksissa. Arviointi on tuloksellisuuden
arviointia, jossa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, taloudellisuus, tehokkuus ja laatu. Arvioinnin
avulla selvitetään, miten opetussuunnitelma ja
opetuksen tavoitteet toteutuvat sekä miten kasvatus– ja koulutuspalveluiden järjestämisessä onnistutaan. Arviointi on suunnitelmallista, säännöllistä,
monipuolista sekä vertailukelpoista ja sen pohjalta
kehitetään toimintaa systemaattisesti. Päivähoidon
palvelukeskus ja koulupalvelukeskus asettavat omat
tavoitteensa valtuuston ja koulutuslautakunnan
linjausten mukaisesti.
Esi- ja perusopetuksen yksiköt arvioivat omaa toimintaansa lukuvuoden aikana ja päättyessä. Yksiköt
arvioivat miten toiminta on vuoden aikana suuntautunut kehittämisalueille ja miten se on toteuttanut
koulutuslautakunnan ja palvelukeskuksen mukaisia
tavoitteita. Yksiköt keräävät yhteenvedon ja johtopäätökset lasten, oppilaiden ja huoltajien antamasta
palautteesta, näkemyksensä kasvatus- ja oppimistavoitteiden saavuttamisesta sekä kuntakohtaisten ja
valtakunnallisten kokeiden tulokset sekä mahdollisen
muun arvioinnin tulokset. Tämän itsearvioinnin
sekä palautteen huomioon ottaen yksiköt laativat
seuraavan lukuvuoden suunnitelmat. Yksiköt voivat
asettaa edellä kerrotun lisäksi myös yksikkökohtaisia
kehittämistavoitteita, joiden toteutumista arvioidaan
kuten kuntakohtaisia tavoitteita. Koulut käyttävät
itsearvioinnissa ja kehittämistyössä CAF – arviointimallin sovellusta.

2.5 Esi- ja perusopetuksen rakenne
Esi- ja perusopetus on opetussuunnitelmallisesti
yhtenäinen kokonaisuus. Rovaniemen kaupungin
koulutoimessa yhtenäistä opetus- ja kasvatustyötä
esiopetuksesta toiselle asteelle toteutetaan yhtenäisyyden ja alueellisuuden kautta seuraavasti:
Yhtenäisyydellä tarkoitetaan
1) oppilaantuntemuksen siirtymistä asteelta toiselle

2) joustavaa ja tarkoituksenmukaista etenemistä
opintojen sisällä
3) kasvatustyön yhdenmukaisuutta
4) henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon rikastamista tutustumalla kasvatuspalveluiden ketjuun
sekä toisiin alueen työyhteisöihin

2) lapsen ja oppilaan sujuvaa siirtymistä oppimisen
ja koulunkäynnin vaiheesta toiseen mukaan lukien
esiopetus
3) alueen yksiköiden kiinteää yhteistyötä�
4) alueella lasten, nuorten ja perheiden kanssa
työskentelevien moniammatillista yhteistyötä

Alueellisuudella tarkoitetaan
1) lapsen ja oppilaan koulupolun ennustettavuutta

Taulukko 1. Perusopetuksen tuntijako
Viikkotuntimäärät
Aine
Äidinkieli ja kirjallisuus

Vuosiluokat
1
7

2

3

7

5

14
A1-kieli

3

4
5
14
3

5

6

7

4

4

3

2

2

B1-kieli

2
2

3

3

4

6
Ympäristö- ja luonnontieto

2

2

3

9

4

3

3
8
2
6
3

3

14
10

Matematiikka

8

4
12
3

4

4

3

2
4

14

yht.
42
18
6
32

10
Biologia ja maantieto

2

1
3

Fysiikka ja kemia

1

1
2

Terveystieto
Uskonto ja elämänkatsomustieto

1

1

1
6

1

2

Historia ja yhteiskuntaoppi

2

1

2
3

Taito- ja taideaineet

7

7

8

8

9

9

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

30
Musiikki

1

1
4-

Kuvataide

2

2
4-

Käsityö

2

2
4-

Liikunta

2

2
8-

Kotitalous
Oppilaanohjaus
Valinnaiset aineet
Oppilaan viikkotuntimäärä
Vapaaehtoinen A2-kieli

20

20

24

24

25
3

25
3

28

28

6
Oppilaan vkt (sis. A2-kielen)

20

20

24

24

2

2
7
2
3
7
1,4-1,6 0,4-0,6
3
1
1
5
2
2
7
8
30
1
52
63
72
2
12
3
3
0,4-0,6 0,4-0,6
2
7
13
30
30
2
6
32
30

3
2

32

1
1
3

11
10

60

2
3
1
6
31

2
13
229
12

31

237
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2.5.1 Perusopetuksen kieliohjelma

2.5.2 Valinnaisaineiden opetus

Mahdollisimman monipuolinen kielitaito ja vieraiden
kulttuurien tuntemus ovat osa yleissivistystä. Myös
työelämän vaatimukset korostavat hyvää kielitaitoa.
Myös työelämän vaatimukset korostavat hyvää
kielitaitoa. Kieltenopetus vastaa näihin vaatimuksiin
riittävällä opetuksen laajuudella, laadulla ja kielivalikoimalla. Tavoitteisiin päästään huolehtimalla peruskoulun ja lukion riittävän laajasta kieliohjelmasta ja
tasokkaasta kielenopetuksesta.

Valinnaisaineiden tehtävä on syventää ja laajentaa yhteisten oppiaineiden tietoja ja taitoja. Valinnaisaineisiin luetaan taito- ja taideaineiden lisäksi kuuluviksi
kotitalous sekä A- ja B – kielinä opetettavat aineet
sekä tietotekniikkaan liittyvät aineet. Valinnaisaineet
tukevat perusopetuksen yleisiä tavoitteita.
Valinnaisaineiden tuntimäärä ja jaottelu syventäviin ja soveltaviin oppimääriin on asetuksen
1435/2001 6 §:n mukainen. Tuntimäärien jakautuminen eri luokka-asteille määräytyy koulujen opetussuunnitelmissa. Alueen painotteisuus toteutetaan
erilaisilla minimituntimäärät ylittävillä tuntimäärillä.
A2 – kielen opiskelu voi nostaa oppilaan tuntimäärän seitsemännellä luokalla 32 viikkotuntiin. A2- ja
B2- kielten laajuudet, tavoitteet ja keskeiset ovat
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
mukaiset. Muiden valinnaisten oppiaineiden nimi,
tavoitteet ja sisällöt päätetään koulun opetussuunnitelmassa.

Kieliohjelma vuosiluokilla 3 – 9
• A 1-kielenä opiskellaan kolmannella luokalla
alkanutta englantia kaikille yhteisenä aineena, 18
vuosiviikkotuntia.
• B 1-kieli on ruotsi, 6 vuosiviikkotuntia.
• A 2- kieliä ovat viidennellä luokalla alkavat ranska,
ruotsi, saksa, venäjä ja saame, 12 vuosiviikkotuntia.
• Ryhmäkoko ryhmää perustettaessa on vähintään
10 oppilasta (saamen kielen ryhmä voi olla pienempi). Kielivalinta ei oikeuta koulukuljetukseen,
vaan huoltaja vastaa kuljetuksesta. Kieliohjelma
takaa valitun A2 – kielen opiskelun jatkumon
yläluokille joko oppilaan asuinpaikan lähikoulussa
tai koulujen välisenä yhteistyönä toteutettuna
jossakin toisessa kaupungin koulussa.
• B-2 -kieliä 8. – luokalla alkaen ovat saksa, ranska
ja venäjä, 4 vuosiviikkotuntia. Ryhmän koko on
koulukohtainen ja ratkaistaan koulujen tuntikehyksestä päätettäessä.
• Valinnaisaineena 8. – luokalla voidaan tarjota yksi
tunti muitakin kieliä koulun tuntikehysresurssin
puitteissa. Nämä lyhytkurssit eivät muodosta
jatkumoita kieliohjelmaan.
• Alkuopetuksessa opettaja voi halutessaan rikastuttaa opetusta vieraskielisillä opetustuokioilla.
Vapaaehtoisen A2-kielen keskeyttäminen
A2-kieltä ei voi keskeyttää ilman painavaa syytä perusopetuksen aikana. Huoltajan on tehtävä kirjallinen
anomus A2-kielen keskeyttämiseksi. Ensin huoltajan
on neuvoteltava kieltä opettavan opettajan kanssa.
Lopullisen päätöksen hyväksyy koulun johtaja tai
rehtori. Keskeyttämisperusteina ovat huono yleinen
koulumenestys, huono opintomenestys kielten
opiskelussa sekä oppilashuollolliset perusteet.
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3

OPETUKSEN
TOTEUTTAMINEN

3.1 Oppimiskäsitys
Esiopetuksessa lapsen oppiminen perustuu lapsen
aiempiin tietoihin, kokemuksiin ja käsityksiin. Lapsen
rooli on toimia uuden tiedon rakentajana, jolloin oppiminen on luonteeltaan aktiivinen prosessi. Näin ollen
tietoa ei voi siirtää suoraan lapselle, vaan esiopetusikäiselle lapselle kaikki tilanteet ovat mahdollisuuksia
oppia. Oppimista tapahtuu vuorovaikutustilanteissa
lapsen toimiessa toisten lasten kanssa. Lapsen
vertaisryhmässä eri tavoin taitavat lapset ohjaavat
ja neuvovat toisiaan. Aikuisen tehtävä on jäsentää
oppimista ja suunnata lapsen mielenkiintoa opittaviin
asioihin. Koska esiopetuksessa oppimisen perusajatus liittyy toiminnan kautta oppimiseen, esiopetustilanteiden rajaaminen oppiainejakoisesti ei ole
mielekäs ratkaisu. Esiopetuksessa toteutettavat ja
opittavat teemat ja aiheet muodostuvat kokonaisuuksista, jotka perustuvat esiopetuksen sisältöalueisiin.
Esiopetuksessa tulisi liittää kulloinkin käsiteltävä aihe
lapsen elämään liittyviin ja maailman-kuvaa laajentaviin asioihin. Tavoitteet esiopetuksessa määräytyvät
lapsen yksilöllisistä kehitystarpeista ja yhteiskunnan
tarpeista.
Perusopetuksen oppimiskäsitys perustuu
ajatteluun, jossa oppiminen nähdään yksilöllisenä ja
yhteisöllisenä tietojen ja taitojen rakennusprosessina, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Tavoitteellista oppimista tapahtuu erilaisissa tilanteissa
itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden oppilaiden kanssa.
Uusien tietojen ja taitojen lisäksi opitaan erilaisia
oppimis- ja työskentelytapoja, jotka ovat elinikäisen
oppimisen välineitä.
Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja
tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien
tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee
opittavaa ainesta. Vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, oppiminen riippuu oppijan
aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä
oppimis- ja työskentelytavoista. Yksilöllistä oppimista
tukee vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen. Tietojen ja taitojen kartuttaminen on aktiivista
ja päämääräsuuntautunutta, itsenäistä tai yhteistä
ongelmanratkaisua sisältävää prosessia. Oppiminen
on tilannesidonnaista, joten oppimisympäristön
monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Opittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää
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kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä
osallistua yhteiskunnan toimintaan.

3.2 Oppimisympäristö
Esiopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan
fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista ympäristöä, jossa toimintaa toteutetaan.
Esiopetuksen tilat, ulkoilualue ja opetusvälineet ovat
fyysistä ympäristöä ja psyykkinen ympäristö muodostuu kognitiivisista, emotionaalisista ja sosiaalisista rakenteista.
Oppimisympäristön on tuettava monipuolisesti
lapsen kasvua ja oppimista. Parhaimmillaan oppimisympäristö tarjoaa lapselle mahdollisuuksia
havaitsemiseen, tutkimiseen, kokeiluun, pohdintaan
ja elämyksiin. Esiopetuksessa toimiva henkilöstö
suunnittelee, toteuttaa ja arvioi oppimisympäristöä.
Tilaratkaisuissa on taattava mahdollisuus työskentelyyn, leikkiin, liikkumiseen, omaan rauhaan ja lepoon.
Oppimisympäristön tulee myös olla viihtyisä ja
esteettinen, turvallinen ja terveellinen sekä asianmukainen lasten ryhmäkokoon nähden.
Hyvä psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö mahdollistaa lapsen vuoro-vaikutussuhteiden
kehittymistä myönteisessä, avoimessa, iloisessa ja
rohkaisevassa ilmapiirissä. Hyvä oppimisympäristö
ohjaa lasta uteliaisuuteen, herättelee mielenkiintoa ja
lisää oppimismotivaatiota. Oppimisympäristön tulee
tarjota lapsen kielellistä kehitystä tukevaa toimintaa
ja mahdollisuus kielellisiin virikkeisiin. Näin ollen
salliva ja suotuisa ilmapiiri antaa lapselle mahdollisuuksia esiintymiseen ja luonnolliseen itseilmaisuun
ihmettelemällä, kyselemällä ja kertomalla. Jokainen
lapsi saa mahdollisuuden edetä omien oppimisedellytysten mukaisesti.
Turvallinen oppimisympäristö asettaa lapselle
rajoja, jotka ohjaavat lapselle perustan oman itsensä
ja muiden kohtaamiseen.
Perusopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön,
psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden
kokonaisuutta.
Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet
ja oppimateriaalit. Siihen kuuluvat lisäksi muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. Opiskelutilat ja
-välineet tulee suunnitella ja järjestää siten, että ne

mahdollistavat monipuolisten opiskelumenetelmien
ja työtapojen käytön. Työvälineiden ja materiaalien
sekä kirjastopalvelujen tulee olla oppilaan käytettävissä niin, että ne antavat mahdollisuuden aktiiviseen
ja myös itsenäiseen opiskeluun.
Oppimisympäristön ajanmukainen varustus tukee
myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden
ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien
mukaan tietoverkkojen käyttämiseen.
Oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kasvua
ja oppimista. Sen on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja
sosiaalisesti turvallinen ja viihtyisä. Sen tulee edistää
oppilaan terveyttä, oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta, aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta, luovuutta,
vuorovaikutusta ja oppilaan oman toiminnan arviointia tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia.
Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja
myönteinen kouluilmapiiri, jonka ylläpitämisestä ja
kehittämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että
oppilaalle.

3.3 Toimintakulttuuri
Toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi kasvatukseen ja opetukseen ja sitä kautta oppimiseen. Tavoitteena on, että käytänteet rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen
tavoitteiden saavuttamista.
Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki viralliset ja
epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit
sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön
laatu perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta kuten juhlat,
teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat.
Esi- ja perusopetuksen kasvatustavoitteiden ja arvojen sekä aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua
toimintakulttuurissa. Tavoitteena on toimintakulttuuri,
joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin yksikön sisällä kuin kotien ja ympäröivän
yhteiskunnan kanssa. Lapsella ja oppilaalla tulee olla
mahdollisuus osallistua toimintakulttuurin luomiseen
ja sen kehittämiseen.

3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat
Opettajan tulee tukea oppimista sekä ohjata lasta
ja oppilasta tiedostamaan oma oppimisensa ja
havaitsemaan, että tämä voi itse vaikuttaa onnistumiseensa oppimisessa. Opettaja ohjaa oppimista,
konkreettista kokeilemista, tutkimista, aktiivista osallistumista sekä muuta tiedon hankintaa ja ongelmien
ratkaisemista vuorovaikutuksessa.
Lapsilla omien tutkimusten lähtökohtana ovat
lapsen elinympäristöön läheisesti liittyvät ilmiöt ja
tapahtumat sekä niistä saadut kokemukset. Lapsi
harjoittelee pohtimaan syyseuraussuhteita ja tekemään johtopäätöksiä. Lapsen näkökulmasta toiminnan tulee olla tarkoituksenmukaista ja haasteellista.
Esiopetuksen työskentely perustuu leikinomaiseen,
lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan, joka
edistää myös lapsen kielellistä kehitystä sekä
valmiuksia uusien asioiden oppimiseen. Toiminnassa
otetaan huomioon lapsen tarve oppia mielikuvituksen ja leikin kautta. Draamallisessa työtavassa
yhdistyvät eri taideaineet, lasten kokemukset ja
tietoaines, joita työstetään yhdessä ajankohtaisen
aiheen, sadun tai tarinan pohjalta.
Opetuksessa käytetään oppilaiden edellytykset
huomioon ottavia, eri ikäkausiin sekä erilaisiin oppimistehtäviin ja -tilanteisiin soveltuvia menetelmiä
ja monipuolisia työtapoja. Niiden avulla tuetaan ja
ohjataan koko opetusryhmän ja yksittäisen oppilaan
oppimista. Menetelmien ja työtapojen valinnalla luodaan sellaisia vuorovaikutteisen oppimisen sekä yhdessä ja yksin työskentelyn tilanteita, joissa oppilaat
voivat kehittää oppimisen ja oman tulevaisuutensa
kannalta tärkeitä taitoja. Näitä ovat mm. ajattelun ja
ongelmanratkaisun, työskentelyn ja vuorovaikutuksen, itsetuntemuksen ja vastuullisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen sekä ilmaisun ja käden taidot.
Työskentelyn tulee edistää monipuolisesti tieto- ja
viestintätekniikan sekä verkossa toimimisen taitoja.
Menetelmien ja työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin.
Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja suunnittelee työtavat vuorovaikutuksessa lasten ja oppilaiden
kanssa. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne
• virittävät halun oppia
• edistävät tavoitteellista ja prosessinomaista
oppimista

23

• ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien lähtökohdat ja tavoitteet
• aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti
• edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista
• kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja
arvioimisen taitoja
• tukevat lasten ja oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista
• edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia
rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista
• kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta
oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta
oman toiminnan reflektointia varten
• auttavat lasta oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen
• kehittävät lapsen ja oppilaan oppimisstrategioita
ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa
Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen
kuuluva ensisijainen keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. Huomiota
kiinnitetään eri lapsille ja oppilaille ominaisiin oppimistapoihin ja työskentelyn rytmiin, erilaisiin valmiuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin sekä itsetuntoon ja
motivaatioon kytkeytyviin emotionaalisiin tarpeisiin.
Tyttöjen ja poikien väliset sekä lasten ja oppilaiden
yksilölliset kehityserot ja taustat otetaan huomioon.
Eriyttämisellä vaikutetaan oppimismotivaation.
Opetusta eriyttämällä lapsille ja oppilaille voidaan
tuottaa sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja oppia
omien vahvuuksien mukaisesti. Tällöin on tärkeää
hyödyntää samassa opetusryhmässä olevien lasten
ja oppilaiden erilaista osaamista ja harrastuneisuutta.
Eriyttäminen edellyttää opettajalta kasvun ja
oppimisen prosessien tuntemista, opetusryhmän
toiminnan ja ilmapiirin sekä lasten ja oppilaiden
kehittymisen seurantaa ja oppimisen arviointia. Opettajien keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa
tukee eriyttämistä.
Eriyttämisen kolme keskeistä ulottuvuutta liittyvät
opiskelun laajuuden, syvyyden ja etenemisnopeuden
vaihteluun. Eriyttäminen voi kohdistua muun muassa
opetuksen sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin, työtapoihin sekä koulu- ja kotitehtävien määrään ja käytettävissä olevaan aikaan.
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Oppimisympäristöä ja työtapoja voidaan muokata
esimerkiksi luomalla tilaisuuksia lasten ja oppilaiden
osallistumiseen, tarjoamalla valinnanmahdollisuuksia,
säätelemällä tilankäyttöä, ryhmittelemällä lapsia ja
oppilaita joustavasti ja hyödyntämällä esi- ja peruskoulun ulkopuolella tapahtuvia oppimistilanteita.
Lasta ja oppilasta ohjataan oppimaan itselleen
parhaiten soveltuvalla tavalla. Opetuksessa otetaan
huomioon lasten ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet
kytkemällä opittavat tiedot ja taidot heille merkityksellisiin kokemuksiin ja toimintamuotoihin. Lapset ja
oppilaat voivat tarvita erilaisia mahdollisuuksia osaamisensa ja edistymisensä näyttämiseen ja hyötyvät
aina yksilöllisestä palautteesta.
Kun opetusta toteutetaan yhdysluokissa tai yhdessä esiopetusryhmän kanssa, lasten ja oppilaiden
ikä ja kehitysvaihe sekä eri vuosiluokkien tavoitteet
ja omaleimaisuus tulee ottaa huomioon. Silloin, kun
opetusryhmässä opiskelee eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia lapsia ja nuoria tarvitaan opetuksessa
ja opetusjärjestelyissä eriyttäviä ratkaisuja, jotka
tukevat lapsen ja nuoren sopeutumista uuteen sosiaaliseen, kulttuuriseen ja pedagogiseen ympäristöön.
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4

KASVUN,
OPPIMISEN JA
KOULUNKÄYNNIN
TUKI

Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin
tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen
rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot,
yleinen, tehostettu ja erityinen tuki kuvataan luvuissa
4.1, 4.2 ja 4.3. Luvussa 4.4 on kuvattu paikallisesti
kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen periaatteet
Rovaniemen kaupungin esi- ja perusopetuksessa.
Luvussa 5 esitetään tarkemmin eri tukimuodot ja
niiden käyttö tuen eri tasoilla.Jokaisella lapsella ja
tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin
saada tukea kasvulleen ja oppimiselleen sekä kehittää oppimisvalmiuksiaan. Lapsilla ja nuorilla tulee
olla mahdollisuus onnistua oppimisessa, kehittyä
oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Esi- ja
perusopetuksessa tulee ottaa huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat
sekä lasten kulttuuritausta. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää tuen tarpeen arviointiin lapsella, jonka perusopetuksen aloittamista on päätetty siirtää vuotta
myöhäisemmäksi.
Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada
riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti
tuen tarpeen ilmetessä7. Tuen tarpeen varhaiseksi
havaitsemiseksi lasten kasvua ja oppimista tulee
arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän
varhain. Tämä ehkäisee ongelmien syvenemistä ja
pitkäaikaisvaikutuksia. Tuen oikea-aikaisuus sekä
tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia kasvun ja
oppimisen turvaamiseksi. Lapsen saaman tuen tulee
olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen
tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään
sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on
tarpeellista. Tuen tarpeen toteamiseen ja tuen toteuttamiseen liittyvät vastuut ja työnjako on määritelty
• luvun 4.2 taulukossa 2. Pedagoginen arvio,
• luvussa 4.3 ja taulukossa 3. Pedagoginen selvitys
sekä
• luvussa 4.5. Yksilölliset suunnitelmat.
Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan hyödyntää lapselle
tehtyjen terveystarkastusten ja mahdollisten muiden
arviointien tuloksia8. Mikäli lapsi esiopetuksen lisäksi
käyttää muita varhaiskasvatuspalveluja, yhteistyö esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen henkilöstön
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Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)

8

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun
terveydenhuollosta (Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston asetus) (380/2009)
9§

kesken on tärkeää lapsen kasvun ja oppimisen tuen
tarpeen havaitsemiseksi ja tuen toteuttamiseksi.

4.1 Yleinen tuki esi- ja perusopetuksessa
Laadukas esi- ja perusopetus sekä mahdollisuus
saada ohjausta ja tukea kasvuun ja oppimiseen
kaikkina työpäivinä on jokaisen lapsen oikeus.
Opetuksessa tulee ottaa huomioon kaikkien lasten
edellytykset ja tarpeet. Työyhteisön toimintatapoja ja
-kulttuuria kehitetään niin, että yhteistyötä ja yhdessä
tapahtuvaa oppimista voidaan hyödyntää ja lasten
erilaisuus voidaan kohdata mahdollisimman hyvin.
Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri
päiväkoti- ja kouluyhteisössä edistävät lapsen kasvua
ja oppimista.
Opettajalla on vastuu esiopetusryhmän ja luokan
sekä sen jokaisen lapsen/nuoren erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa.
Yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun
kasvatus- ja opetushenkilöstön ja eri asiantuntijoiden
kanssa edesauttaa tässä onnistumista.
Opettajan tehtävänä on ohjata ryhmää toimimaan
niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää kasvua
ja oppimista. Esiopetuksen opettaja auttaa lapsia
tunnistamaan omat vahvuutensa ja voimavaransa.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää lapsen oppimisen
valmiuksien, myönteisen minäkuvan ja tekemisen
ilon vahvistamiseen kaikissa työskentelytilanteissa.
Perusopetuksessa opettaja ohjaa oppilaita tunnistamaan omat voimavaransa, oppimiseen liittyvät
vahvuutensa ja kehityshaasteensa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan oppimisen valmiuksiin
ja mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelusta, tavoitteenasettelusta,
toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilaiden itsetuntoa, opiskelumotivaatiota sekä oppimaan oppimisen
taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa ja
oppiaineissa.
Opetustyöhön sisältyy myös ohjauksellisia ja
oppilashuollollisia tehtäviä. Tuen tarpeiden arviointi
ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan
työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan
opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa huoltajan ja
lapsen kanssa.

Kasvun ja oppimisen ja koulunkäynnin tuen
tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien
yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Esiopetuksen aloitusvaiheessa opettaja voi
laatia myös yhteistyössä huoltajan ja lapsen kanssa
lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman, jonka
avulla lapselle pyritään turvaamaan parhaat edellytykset kasvaa ja oppia. Esiopetuksessa voidaan käyttää
myös erityisopettajan tai erityislastentarhanopettajan
sekä avustajan työpanosta keinoina vastata esiopetusryhmän tai yksittäisten lasten tuen tarpeisiin jo
ennen tehostetun tuen vaiheeseen siirtymistä.
Yhdysluokkaopetuksessa näiden järjestelyjen
merkitys korostuu. Koulu käyttää erityisesti tukiopetusta, sen lisäksi voidaan käyttää myös oppimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta tai
koulunkäynninohjaajan työpanosta keinoina vastata
opetusryhmän tai yksittäisten oppilaiden tuen tarpeisiin jo ennen tehostetun tuen vaiheeseen siirtymistä.
Oppilaan hyvinvointiin ja oppimismotivaatioon
voidaan vaikuttaa myös koulun kerhotoiminnan ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla, mikäli opetuksenjärjestäjä niitä tarjoaa. Suunnittelemalla ne osaksi
oppilaan päivää voidaan lisätä myös turvallisuuden ja
yhteisöllisyyden kokemuksia.

4.2 Tehostettu tuki esi- ja perusopetuksessa
Lapselle / nuorelle, joka tarvitsee oppimisessaan ja
koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon
perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti9. Tehostettua
tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä.
Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä lasta
varten kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.
Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti
lapsen/oppilaan kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä.
Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista,
monimuotoistumista ja kasautumista.
Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia
esi- ja perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta, joka kuvataan luvussa 5.1.3.
Tehostetun tuen aikana korostuu erityisopettajan tai
9

erityislastentarhanopettajan antaman tuen, lapsen
yksilöllisen ohjauksen, joustavien ryhmittelyjen ja
kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys.
Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei voida yksilöllistää. Sen sijaan osa-aikaisen
erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja
joustavien opetusryhmien käytön sekä kodin kanssa
tehtävän yhteistyön merkitys korostuu.
Myös oppilashuollon osuutta lapsen hyvinvoinnin
edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. Tuki tulee
järjestää laadultaan ja määrältään lapsen kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. On tärkeää
huolehtia lapsen mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä
sekä tukea lapsen myönteistä käsitystä itsestään.
Lapsen/nuoren kasvua ja oppimista sekä koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli lapsen/nuoren tilanteessa
tapahtuu muutoksia, lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma/tehostetun tuen oppimissuunnitelma
tarkistetaan vastaamaan tuen tarvetta.
Pedagoginen arvio tehostettua tukea
varten
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisessa arviossa kuvataan
• lapsen/oppilaan kasvun ja oppimisen tilanne
kokonaisuutena
• lapsen/oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen
vaikutuksista
• lapsen/oppilaan oppimisvalmiudet sekä kasvuun
ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla
ratkaisuilla lasta/oppilasta tulisi tukea
Arvioinnin kohteena ovat
• lapsen/nuoren yksilölliset valmiudet, oppimisen
tavat ja kiinnostuksen kohteet
• opetussuunnitelman sisältö ja opettajan/kasvattajan sisältötieto ja kasvatustietoisuus
• erilaiset kasvu- ja oppimisprosessit ja niiden
vaatimat opetusjärjestelyt
• tavat ja keinot, joilla lapsi/nuori voi esittää oppimisensa tuotoksia
• lasten/nuorten sosiaalisten ja emotionaalisten
tarpeiden huomioon ottamisen tavat
• fyysinen oppimisympäristö

Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)
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Lapsen esiopetuksen opettaja / oppilaan opettaja
tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen
arvion. Tarvittaessa, ja etenkin silloin kun kyse on
lapsen hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä
ongelmista, arvion laatimisessa käytetään myös
muita asiantuntijoita. Yhteistyö huoltajan ja lapsen/
oppilaan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Pedagogisen arvion laatimisessa
hyödynnetään lapselle/nuorelle jo mahdollisesti
osana yleistä tukea laadittua lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelmaa/yleisen tuen oppimissuunnitelmaa sekä huoltajan luvalla lapselle mahdollisesti

laadittua varhaiskasvatussuunnitelmaa ja kuntoutussuunnitelmaa.
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja
tarvittaessa lapsen/oppilaan siirtyminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisessa oppilashuoltotyössä tai
muulla tavalla järjestettävässä moniammatillisessa
oppilashuoltotyössä siten kuin yksittäisen oppilaan
asian käsittelystä säädetään10. Tämän käsittelyn jälkeen lapselle annettava tehostettu tuki kirjataan hänelle laadittavaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan/tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan.
10 Perusopetuslaki 31 a § 4 mom. (642/2010)

Taulukko 2. Pedagoginen arvio esiopetuksessa
Tehtävät ja vastuuhenkilöt

Asiakirjat, toimenpiteet, välineet

Kiertävä erityislastentarhanopettaja esiopetuksessa (yhdessä lapsikohtaisen oppilashuoltotyöryhmän kanssa) ja

Pedagogisen arvion laadinnassa hyödynnetään jo
tehtyjä suunnitelmia ja arvioita kuten
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (huoltajan
luvalla) ja esiopetuksen oppimissuunnitelma
• Esiopetuksessa tehdyt kartoitukset
• Toiminta- ja kuntoutussuunnitelma (huoltajan
luvalla)
• Muut arviot: puhe-, toiminta- tai fysioterapiaarviot, psykologin ja lääkärin lausunnot

1. kokoaa pedagogiseen arvioon tarvittavat
tiedot

2. kutsuu koolle pedagogisen arvion esiopetus-/koulupalaverin, jossa ovat mukana:
• lapsi/oppilas, huoltaja(t),
• esiopetuksen opettaja ja kiertävä erityislastentarhanopettaja
• tarvittaessa muut tahot esim. lapsen/oppilaan terapeutit

• Lapsikohtainen arvio tehdään yhdessä huoltajan
kanssa
• Huoltaja/t täyttävät etukäteen osan esiopetuksen opetussuunnitelmasta, joka on pedagogisen arvion perustana
• Kootaan kasvattajayhteisön havainnoinnit ja
dokumentoinnit
MUUT VÄLINEET
• Oppimisympäristön arviointi / Kontekstianalyysi
• Arviointivälineet ja -aikataulu pedagogisen arvion
tueksi

3. Esiopetuksessa:
Käsittelyn jälkeen kiertävä erityislastentarhanopettaja kokoaa pedagogisen arvion.

Pedagoginen arvio kootaan lomakkeelle:
lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja tarvittaessa tehostetun tuen lomake

TIEDOTTAMINEN: Kopio pedagogisesta
arviosta annetaan huoltajille.
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Oppimissuunnitelma käsitellään tarkemmin luvussa
4.5.1. Pedagogisen arvion toimenpiteet, toimijat ja
vastuuhenkilöt sekä tiedottamiseen liittyvät asiat on
määritelty paikallisesti taulukossa 2. Pedagoginen
arvio esiopetuksessa ja taulukossa 3. Pedagoginen
arvio perusopetuksessa.
Asiakirjan säilytys:
Lastentarhan opettaja säilyttää pedagogiset arviot
oppilaan muiden arvioiden yhteydessä lukittavassa
kaapissa.

Seuraavat pedagogiset arviot
Pedagoginen arvio tehdään oppimissuunnitelman
arviointina ja merkitään oppimissuunnitelman päivityssivulle/ Wlma- järjestelmään.
Asiakirjan säilytys:
Erityisopettaja säilyttää pedagogiset arviot oppilaan
muiden arvioiden yhteydessä lukittavassa kaapissa.

Taulukko 3. Pedagoginen arvio perusopetuksessa
Tehtävät ja vastuuhenkilöt

Asiakirjat, toimenpiteet, välineet

Ensimmäinen pedagoginen arvio

Pedagogisen arvion laadinnassa hyödynnetään
jo tehtyjä suunnitelmia ja arvioita kuten
• Yleisen tuen oppimissuunnitelma
• Wilma -järjestelmään kirjatut tukitoimet
• Opettajan ja huoltajan arvio kouluterveyden- ja
oppilashuollon käyttöön
• Toiminta- ja kuntoutussuunnitelma (huoltajan
luvalla)
• Muut arviot: puhe-, toiminta- tai fysioterapiaarviot, psykologin ja lääkärin lausunnot

Erityisopettaja
1. kokoaa pedagogiseen arvioon tarvittavat tiedot

2. kutsuu koolle pedagogisen arvion esiopetus-/koulupalaverin, jossa ovat mukana:
• lapsi/oppilas, huoltaja(t),
• luokanopettaja/luokanvalvoja ja/ja tai aineenopettaja,
erityisopettaja sekä tarvittaessa yksi muu oppilashuoltoryhmän jäsen
• tarvittaessa muut tahot esim. lapsen/oppilaan terapeutit

•
•

3. erityisopettaja
• kokoaa pedagogisen arvion lomakkeelle / Wilma–järjestelmään
• vie pedagogisen arvion tiedoksi ja tarvittaessa käsittelyyn oppilashuoltoryhmään
4. Koulunjohtaja / rehtori päättää
• tarvittavista avustamis-, opetus- ja muista resursseista

Pedagoginen arvio kootaan Wilma-järjestelmään.

•

Oppilas tekee itsearvioinnin etukäteen
Huoltaja/t saavat etukäteen mietittäväkseen
arvioitavat asiat
Opettaja(t) laativat omalta osaltaan etukäteen
pedagogisen arvion

MUUT VÄLINEET
1. Pedagogisen arvion ja eriyttämisen taulukko
2. Oppimisympäristön arviointi / Kontekstianalyysi
3. Arviointivälineet ja -aikataulu pedagogisen
arvion tueksi

TIEDOTTAMINEN: Kopio pedagogisesta arviosta annetaan huoltajille.
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4.3 Erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa

• moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä
tehdyn selvityksen lapsen saamasta tehostetusta
tuesta sekä lapsen kokonaistilanteesta.

Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden esiopetusta ei kasvun ja oppimisen vaikeuksien vuoksi
voida järjestää muuten. Lapsen edellytykset ovat
voineet heikentyä esimerkiksi vamman, sairauden,
toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien
riskitekijöiden vuoksi. Erityisen tuen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon esiopetuksen opetushenkilöstön, oppilashuollon palveluista vastaavien sekä
huoltajan näkemys lapsen kehitykseen ja oppimiseen
liittyvistä riskitekijöitä.
Perusopetuksessa erityistä tukea annetaan niille
oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla
tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen
tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen
tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista esiopetuksen
tukimuodoista11. Käytettävissä ovat esi- ja perusopetuksen kaikki tukimuodot.
Erityisen tuen tehtävänä esiopetuksessa on
tarjota lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista
kasvun ja oppimisen tukea ja edistää hänen oppimisedellytyksiään. Lapsen itsetuntoa ja oppimismotivaatiota vahvistetaan. Perusopetuksessa erityisen
tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista
ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi
suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen
jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa
ja opiskelumotivaatiota vahvistetaan ja häntä kannustetaan ottamaan edellytystensä puitteissa vastuuta
opiskelustaan.

Selvitysten perusteella opetuksen järjestäjä tekee
arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Näiden
kahden selvityksen ja niiden pohjalta laaditun arvion
muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi.13 Pedagogisen selvityksen
toimenpiteet, toimijat ja vastuuhenkilöt sekä tiedottamiseen liittyvät asiat on määritelty paikallisesti
taulukossa 4. Pedagoginen selvitys.
Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan
• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
• oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista
• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja
koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea
• perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä
tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän

Pedagoginen selvitys erityistä tukea
varten
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä
opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän
huoltajaa tai laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys12.
Pedagogisen selvityksen laatimista varten esi- ja
perusopetuksen järjestäjän päättämä toimielin,
viranhaltija tai työntekijä hankkii
• lapsen esi- ja perusopetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen lapsen oppimisen etenemisestä

Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia
muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys.
Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään
lapsesta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja
lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa sekä
arviota sen toteutumisesta.
Tukijärjestelyt voivat sisältää mm. opetus- ja
ohjaushenkilöstöön, oppilashuoltoon, avustamiseen/
ohjaamiseen ja muihin tarvittaviin palveluihin, opetusmenetelmiin ja työtapoihin, opiskelumenetelmiin
sekä materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä.
Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia
muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys.
Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään
oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja
lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa/oppilaan
oppimissuunnitelmaa. Huoltajan luvalla voidaan hyö-

11 Perusopetuslaki 17 § 1 mom. (642/2010)
12 Perusopetuslaki 17 § 3 mom. (642/2010) ja Hallintolaki 34, 35
ja 36 §
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13 Perusopetuslaki 17§ 3 mom. (642/2010)

dyntää myös lapselle mahdollisesti laadittua varhaiskasvatussuunnitelmaa ja kuntoutussuunnitelmaa.
Pedagoginen selvityksen tulee sisältää seuraavat
asiat ja tarvittaessa lausunnot:
1. selvitys lapsen/oppilaan oppimisen etenemisestä:
oppimista, sosiaalista kehitystä ja koulumenestystä kuvaavat arviot sekä oppilaan kouluarvosanat (oppilaskortti)
2. pedagoginen arvio lapsen/oppilaan oppi
misvalmiuksista ja koulunkäyntiin liittyvistä
erityistarpeista.
3. selvitys lapsen/oppilaan saamasta tehostetusta
tuesta: tuen muodot ja määrä sekä arvio, millä
oppimisen/koulunkäynnin alueilla tuki on ollut
riittävää / riittämätöntä
4. arvio siitä, miten opetusjärjestelyillä, avustamisen,
ohjauksen, oppilashuollon ja muilla tukijärjestelyillä voidaan tukea lapsen/oppilaan hyvinvointia,
kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä
5. tarvittaessa psykologin tai lääkärin lausunto taikka
sosiaalinen selvitys lapsen/oppilaan oppimiskyvyn tai psykososiaalisen kehitystason määrittämiseksi. Lausunto tulee liittää pedagogiseen
selvitykseen pääsääntöisesti aina, kun ensimmäisen kerran tutkitaan oppiaineen oppimäärän
yksilöllistämistä.
6. esitykset oppiaineen yksilöllistämisestä, opetuksen järjestämispaikasta, tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut mahdolliset palvelut ja opetuksen
poikkeava järjestäminen kuten toiminta-alueittain
opiskelu
Asiakirjan säilytys:
Erityisopettaja säilyttää kopion pedagogisesta
selvityksestä lapsen/oppilaan muiden arvioiden
yhteydessä lukitussa kaapissa. Alkuperäinen pedagoginen selvitys liitetään erityisen tuen esitykseen/
päätökseen.
Erityisen tuen tarpeellisuus tulee esiopetuksen
aikana tarkistaa lapsen tuen tarpeen muuttuessa.
Tarkistamista varten lapsesta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli katsotaan, että lapsi ei enää
tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta
tehdä päätös. Tällöin lapsi siirtyy saamaan tehostettua tukea. Koska tuen vaikutuksia ei voida yleensä
todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen lopettaminen
esiopetuksen aikana on harvinaista.

Pedagogisen selvityksen käsittely ja erityiseen tukeen liittyvä päätöksenteko
Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän
tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan
ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen
seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä14. Päätös
tehdään hallintolain mukaisesti15. Lapsen oikeusturvan ja esiopetuksen/perusopetuksen järjestämisen
kannalta merkittävät asiat päätetään erityistä tukea
koskevassa päätöksessä. Erityisen tuen päätöksessä
tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä,
mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä
muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan
opetuksen poikkeava järjestäminen16. Oppimäärän
yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä.
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai
perusopetuksen alkamista taikka esi- ja perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos
psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella
ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän
häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi
voida antaa muuten17. Jos erityisen tuen päätös
tehdään esi- tai perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua lapsen tai
nuoren tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi
onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.
Pedagoginen selvitys käsitellään lapsi/oppilaskohtaisesti moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä.
Jokainen moniammatillinen lapsi/oppilaskohtainen
palaveri on oppilashuoltopalaveri.
Esiopetuksen aikana päiväkodin johtaja esittää
pedagogisen selvityksen jälkeen, että päivähoidon
palvelupäällikkö tekee pedagogisen selvityksen
ja asiantuntijalausunnon perusteella arvion lapsen
erityisen tuen tarpeesta sekä päätöksen erityisestä
tuesta tai erityisen tuen lopettamisesta18.
Päätöksen oppivelvollisuuden pidentämisestä19 ja
erityisestä tuesta20 asiantuntijalausunnon perusteella
ilman pedagogista selvitystä tai pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä ja / tai erityisen tuen
lopettamisesta asiantuntijalausunnon ja pedagogisen
14 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)
15 Hallintolaki (434/2003)
16 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)
17 Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010)
18 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)
19 Perusopetuslaki 25 § 2 mom. (642/2010)
20 Perusopetuslaki 17 § (642/2010)
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Taulukko 4. Pedagoginen selvitys
Asiakirjat

Toimenpiteet ja välineet

Pedagogisen selvityksen
laadinnassa hyödynnetään jo
tehtyjä arviointeja kuten

Kootaan lapsen/oppilaan
• lukukausiarvioinnit ja arviointien
kehityskaari
• esi- ja perusopetuksen aikana
tehdyt muut arviot

Lukukausiarvioinnit
Pedagoginen arvio ja siihen sisältyvät muut arviot ja arvioinnit

Esiopetuksen oppimissuunnitelma/ oppimissuunnitelma ja
arvio sen toteutumisesta

Kootaan opettajan/opettajien arviointien kautta seuraavat tiedot:
• annettu tehostettu tuki: tuen
muodot, määrä ja toteutuminen
• tehostetun tuen riittävyyden /
riittämättömyyden arvio
• lapsen/oppilaan erityisen tuen
tarpeiden arvio

Pedagoginen selvitys ja esitys
erityisen tuen aloittamiseen,
seurantaan tai lopettamiseen

Pedagoginen selvitys kirjataan Wilma
-järjestelmään tai lomakkeelle:
PEDAGOGINEN SELVITYS
(PoL 17 §) erityisen tuen päätöksen
tekoa varten.

Koulukuraattorin tai sosiaalityöntekijän tekemä lausunto tai
sosiaalinen arvio
Muiden asiantuntijoiden lausunnot

Pedagogiseen selvitykseen pyydetään tarvittaessa psykologin, lääkärin
ja/tai muu tutkimus ja lausunto taikka
sosiaalinen selvitys

TIEDOTTAMINEN: Kopio
pedagogisesta selvityksestä
annetaan huoltajille.
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Kootaan lapsen/oppilaan itsearvioinnin ja huoltajan arvioinnin
kautta tiedot koetuista
• vahvuuksista ja tuen tarpeista
• työskentelytaidoista
• yhteistyön sujumisesta sekä
koulussa viihtymisestä

Toimijat ja
vastuuhenkilö(t)

Pedagogisen selvityksen laadintaan osallistuvat:
lapsi/oppilas, huoltaja,
koulun oppilashuoltoryhmä
mukaan lukien opettaja(t),
kiertävä erityislastentarhanopettaja / erityis- tai erityisluokanopettaja sekä
tarvittaessa muut asiantuntijat

VASTUUHENKILÖ
Esiopetus:
Kiertävä erityislastentarhanopettaja
Perusopetus:
Oppilashuoltoryhmän puheenjohtajan (esimies) nimeämä
koulun henkilökunnan jäsen:
• erityisopettaja
• erityisluokanopettaja
• koulukuraattori
• koulupsykologi
• muu asiantuntija

selvityksen perusteella tekee se viranhaltija, jolle
osastonjohtaja on päätösvallan delegoinut (erityisopetuksen koordinaattori). Kaikki erityisen tuen
päätökset tarkistetaan Rovaniemen kaupungissa
esiopetuksesta perusopetukseen siirtymisen nivelvaiheessa pedagogiseen selvitykseen ja / tai asiantuntijalausuntoon perustuen (koordinaattori).
Päätöksen perusopetuksen aloittamisesta
säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin (Pl 27§)
tekee erityisopetuksen koordinaattori huoltajan
hakemuksesta. Hakemuksen mukaan liitettävän
asiantuntijalausunnon järjestää huoltaja silloin, kun
kysymyksessä on perusopetuksen aloittaminen
säädettyä aikaisemmin.
Perusopetuksessa rehtori / koulunjohtaja esittää
ensimmäisen pedagogisen selvityksen jälkeen, että
se viranhaltija, jolle osastonjohtaja on päätösvallan
delegoinut (erityisopetuksen koordinaattori) tekee
arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta sekä päätöksen erityisestä tuesta. Silloin, kun opetuksen
pääsääntöinen järjestämispaikka on erityisopetuksen pienryhmä (erityisluokka) tai erityiskoulu tai on
kyse pidennetyn oppivelvollisuuden aloittamisesta /
lopettamisesta, erityisen tuen päätös alistetaan aina
koordinaattorin päätettäväksi.
Erityisen tuen arvio ja päätös voidaan perusopetuksessa alistaa rehtorin päätettäväksi,
• kun erityisen tuen päätökseen tulee muutos
• kun erityisen tuen päätöstä tarkistetaan 2.
vuosiluokan jälkeen ja ennen 7. vuosiluokalle
siirtymistä
Tällöin pedagoginen selvitys valmistellaan moniammatillisesti, mutta päätöksentekijä ei osallistu
valmisteluun.

huolehtiminen. Sen avulla edistetään välittämistä,
huolenpitoa ja myönteistä vuorovaikutusta. Lapsen ja
nuoren arjessa tämä tarkoittaa huolenpitoa, kasvatusta, opetusta ja ohjausta sekä oppimisympäristön
turvallisuudesta huolehtimista. Tuki on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä.

4.4.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
Tuen järjestämistä ohjaavia yleisiä periaatteita on
kolme:
1 varhaisen tuen tarjoaminen,
2. tuki ja palvelut tuodaan lapsen arkipäivään sekä
3. lapsen tietoja käsitellään luottamuksellisesti lasta
ja hänen perhettään kunnioittaen.

Kuvio 1. Esi- ja perusopetuksen tuen
järjestämisen lähtökohdat, periaatteet
ja päämäärät Rovaniemen esi- ja perusopetuksessa

PÄÄMÄÄRÄNÄ LASTEN JA NUORTEN
HYVINVOINNIN TURVAAMINEN JA
VAHVISTAMINEN
Tuen kolmiportainen järjestäminen
esiopetus
perusopetus
lisäopetus

KASVATUSKUMPPANUUS

INKLUUSIOON
PYRKIVÄ KASVATUS
JA OPETUS

4.4 Kasvun, oppimisen ja koulun
käynnin tuki
Tässä luvussa kuvataan kasvun, oppimisen ja
koulunkäynnin tuen järjestämistä ohjaavat yleiset
periaatteet ja lähtökohdat sekä kolmiportaisen tuen
rakenne ja järjestäminen.
Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen päämääränä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin
turvaaminen ja vahvistaminen. Tuen järjestäminen
on oppilashuollollinen prosessi, jonka tavoitteena on
lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista

VARHAINEN AVOIN
YHDESSÄ TEKEMINEN

Vahvuudet ja tuen tarpeet tunnistetaan
Tukea tarjotaan varhain
Tuen vaikutusta arvioidaan
Tuen jatkuvuudesta huolehditaan siirtymissä
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1. Varhaisen tuen tarjoaminen
Varhaisen tuen tarjoamisen periaatteeseen sisältyvät
kasvatuskumppanuus ja varhainen avoin yhdessä
tekeminen. Kasvatuskumppanuutta toteutetaan
sekä yksilö- että yhteisötasolla. Yksilötasolla tuetaan lapsen kasvun ja oppimisen edellytyksiä sekä
varmistetaan oikea-aikainen ja monipuolinen tuki.
Yhteisötasolla huoltajat ovat mukana kehittämässä
päiväkodin ja koulun toimintaa ja tukemassa yhteisön
hyvinvointia. Yhteisöllistä kasvatuskumppanuutta
rakennetaan myös eri toimijoiden välille.
Varhainen avoin yhdessä tekeminen tarkoittaa
vuoropuheluun perustuvia toimintamalleja, joissa
varhainen puuttuminen ymmärretään ennen kaikkea
puuttumisena omaan huoleen. Omien huolten ei
anneta kasvaa, vaan niiden huojentamiseksi huolet
otetaan kunnioittavasti esiin ja ryhdytään vuoropuheluun ja yhteistyöhön niiden kanssa, joita asia koskee. Olennaista on avun ja tuen pyytäminen omaan
toimintaan ja oman toiminnan muuntelu. Varhainen
puuttuminen on varhaista vastuunottamista omasta
toiminnasta toisten tukemiseksi.
2. Tuki ja palvelut tuodaan lapsen arkipäivään
Inkluusioon pyrkivään kasvatukseen ja opetukseen
sisältyy lähipalveluperiaate. Periaatteen mukaan lapsen esiopetus sekä koulupaikka järjestetään ensisijaisesti mahdollisimman lähellä kotia ja turvataan hänen
tarvitsemansa tukitoimet siellä.
Jatkuva havainnointi ja arviointi ovat lähtökohtia
suunnitelmalliselle ja oikea-aikaiselle tuelle. Tuen
tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen
kuuluu jokaisen opettajan työhön ja kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuen tulee olla joustavaa,
pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan
muuttuvaa. Lapsen/oppilaan fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen toteutuu parhaiten moniammatillisella yhteistyöllä.
3. Lapsen tietoja käsitellään luottamuksellisesti lasta ja hänen perhettään
kunnioittaen
Asia käsitellään tarkemmin luvussa 5.3.3 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja luovuttaminen.

4.4.2 Tuen järjestämisen lähtökohdat
Tuen järjestämisen toimintaa ohjaavina lähtökohtina
ovat kasvatuskumppanuus, inkluusioon pyrkivä
kasvatus ja opetus sekä varhainen avoin yhdessä
tekeminen.
1. Kasvatuskumppanuus
Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien
ja henkilöstön välistä vuorovaikutussuhdetta lasten
ja nuoren hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa.
Tavoitteena on edistää vanhempien osallisuutta
palveluihin sijoittuvissa lapsen ja nuoren kehitysympäristöissä. Kasvatuskumppanuus edistää lapsen
ja nuoren ääntä kunnioittavan palvelukulttuurin,
dialogisen vuorovaikutuksen ja luottamuksellisten yhteistyösuhteiden luomista lapsen ja nuoren kasvu- ja
oppimisympäristöihin. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin
turvaaminen edellyttää vahvaa kasvatuskumppanuutta eli sopimista yhteisistä tavoitteista ja toimimista terveen ja turvallisen kasvun ja oppimisen
edellytysten luomiseksi.
Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen ja nuoren
tarpeista ja sitä ohjaa lapsen oikeuksien ja edun
toteutuminen. Kasvatuskumppanuudessa korostuu
vastavuoroisuus, mutta henkilöstön on luotava
puitteet sen onnistumiselle. Kasvatuskumppanuutta
rakennetaan ennakoivasti ja vaiheittain tutustumisen,
verkostoitumisen ja kumppanuuteen sitoutumisen
kautta. Tällaisen kumppanuusperustaisen yhteistyön
tavoitteena on myös tunnistaa riittävän varhain
lapsen tuen tarve sekä yhteiset toimintatavat siihen
vastaamiseen. Kasvatuskumppanuuden merkitys
korostuu nivelvaiheissa. Esiopetuksen aikana jatketaan varhaiskasvatuksessa toteutettavaa yhteistyötä
huoltajan kanssa ja luodaan jatkumoa kodin ja koulun
yhteistyölle. Eri nivelvaiheissa huoltajilla tulee antaa
tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta. Kasvatuskumppanuutta
suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan yhdessä
huoltajien, lasten ja nuorten kanssa.
Lastensuojelulain21 mukaan lapsen vanhemmilla
ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen
hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys
ja hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa säädetään. Lasten
ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on
tuettava vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja
21 Lastensuojelulaki (13.4.2007 /417, 2§)
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pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa
lastensuojelun piiriin.
Lasten ja nuorten terveystarkastuksissa22
korostuu vastavuoroinen keskustelu työntekijän,
lapsen ja hänen huoltajiensa välillä. Lasten ja hänen
vanhempiensa mielipiteiden ja toivomusten huomioiminen edellyttää aktiivista kuuntelua sekä asiakkaan
oikeuksien ja päätöksenteon kunnioittamista ja
luottamuksen rakentamista. Terveysneuvonnalla pyritään vahvistamaan lapsen ja perheen hyvinvointia,
voimavaroja sekä vanhemmuutta.
Kasvatuskumppanuudella on myös yhteisöllinen näkökulma, joka rakentuu sekä henkilöstön ja
huoltajien välisestä yhteistyöstä että eri toimijoiden
välisestä yhteistyöstä ja yhteisestä toiminnasta.
Toiminnan painopisteenä on lapsen ja nuoren
kehitysyhteisöjen vahvistaminen. Kehitysyhteisöjen
tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren arjen kokonaisuuden jatkuvuus, sujuvuus ja turvallisuus. Tämän
toteutumiseen tarvitaan kasvatuskumppanuutta
kehitysyhteisöjen kesken.
Esiopetus- ja perusopetustasolla yhteiset toimintakäytännöt luovat puitteet aikuisten, lasten ja
nuorten väliselle, vanhempien ja henkilöstön, henkilöstön väliselle sekä eri asiantuntijoiden väliselle
yhteistyölle. Kasvatuskumppanuus yhteisenä periaatteena jäsentää kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin
tukimuotojen tavoitteenasettelua, toimintaa ja niiden
arviointia. Yhteisöllinen kasvatuskumppanuus tarvitsee toteutuakseen osallisten yhteistä ymmärrystä ja
toimintaa, joiden kautta vahvistetaan yhteisöllisyyttä.
2. Inkluusioon pyrkivä kasvatus ja
 petus
o
Inkluusioon pyrkivällä kasvatuksella opetuksella
tarkoitetaan myös opetuksen järjestämistä siten, että
jokainen oppilas voi omilla taidoillaan olla osallisena
omassa oppimisyhteisössään. Inklusiivisen opetuksen tavoitteita, toimintaedellytyksiä ja toteutusta
arvioidaan päiväkotien ja koulujen ryhmä- ja luokkakohtaisen toiminnan lisäksi sekä opetuksen järjestämisen että toimintakulttuurin tasolla.
Inkluusioon pyrkivässä kasvatuksessa ja opetuksessa lähtökohtana on oppijoiden luonnollinen
monenlaisuus. Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset
oppimisympäristöt toteutetaan sekä organisatorisilla
että pedagogisilla järjestelyillä siten, että ne mah22 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston asetus (380/2009)

dollistavat monenlaisten oppijoiden osallisuuden.
Tavoitteena on, että oppimisympäristöt muokataan
esteettömiksi niin, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osoittaa osaamisensa monin eri tavoin. Päiväkoti ja koulu ovat sosiaalisia yhteisöjä, jotka hyvin
toimiessaan suojaavat ja tukevat lapsia ja nuoria
heidän muodostaessaan identiteettiään oppijana ja
sosiaalisen yhteisön jäsenenä.
Inklusiivista näkemystä mukaillen esiopetuspalvelut toteutetaan mahdollisimman pitkälle yleisten
varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä. Tämä
tarkoittaa lähipalveluperiaatetta. Esiopetuksen
tavoitteena on lasten psykososiaalisen yhteenkuuluvuuden saavuttaminen, joka edellyttää myös fyysistä
ja toiminnallista yhdessäoloa. Tämän toteutuminen
tarkoittaa lapsen täysvaltaista osallisuutta vertaisryhmässään. Osallisuuteen kuuluvat lasten keskinäiset
vuorovaikutussuhteet, toimiminen ja oppiminen
vertaisryhmässä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi arjen toiminnoissa ja leikeissä. Osallisuutta voidaan vahvistaa
luomalla rakenteita, joiden kautta lapsen ääni tulee
kuuluviin.
Inkluusioon pyrkivä opetus perusopetuksessa
kehittää oppilaiden oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentely- ja, sosiaalisia taitoja
sekä aktiivista osallistumista. Työtavat suunnitellaan
siten, että ne vastaavat oppilaiden laajaan heterogeenisten tarpeiden kirjoon. Oppimisen esteiden poistaminen edellyttää, että luokassa käytetään useita
ohjaustyylejä, joista hyötyvät monenlaiset oppilaat.
Perusopetuksessa toimitaan lähikouluperiaatteen
mukaisesti. Oppilaan etu ja hänen tuen tarpeensa
huomioidaan hänen omassa lähiympäristössään.
Lähikoululla tulee olla korkealaatuiset mahdollisuudet
opetuksen järjestämiseen ja toimivat verkostot oppilashuollollisen ym. tuen ja palveluiden tuomiseksi
oppilaan arkipäivään. Lähikouluperiaatteen toteutuminen vaatii riittävää paikallisen tason osaamista ja
yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. Tarvitaan myös
toimiva ohjausjärjestelmä paikalliseen palvelurakenteeseen, jotta asianmukaiset palvelut ja tuki ovat
oppilaan saatavilla.
3. Varhainen avoin yhdessä tekeminen
Rovaniemen kaupunkistrategiassa todetaan lasten,
nuorten ja perheiden palvelujen osalta, että ennalta
ehkäisevällä työotteella, varhaisella avoimella ja
moniammatillisella yhteistyöllä estetään ongelmien
syntymistä ja niiden vaikeutumista.
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Taulukko 5. Tuen järjestämistä ohjaavat lähtökohdat, periaatteet ja tavoitteet
käytännössä

LÄHTÖ
KOHDAT

ESIOPETUS

PERUSOPETUS

Kasvun ja oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin
tuki

•

•

•
•
•
•
•
•

PERIAATTEET

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

TAVOITTEET

•
•
•
•

Lapsen ja esiopetusryhmän vahvuuksien sekä oppimis- ja kehitystarpeiden
huomioiminen
Yhdessä kodin kanssa sovitut perusturvallisuutta ylläpitävät tavoitteet
Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen ja
yhteisölliset ratkaisut
Leikinomainen lapsen kehitystasosta
lähtevä toiminta
Toiminnallisuus (toiminnalliset pienryhmät ja yksilöohjaus)
Oppijan ja oppimisen erilaiset lähtökohdat, tavat ja kulttuuritausta
Tarvittaessa yhteistyö varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa

•

•

•

•

Yksilöllinen ja yhteisöllinen kasvatuskumppanuus
kodin ja esiopetuksen /koulun välinen
vuorovaikutussuhde
eri toimijoiden välinen yhteistyö
Moniammatillisuus tuen suunnittelussa
ja toteuttamisessa
Oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen
Tuen tarpeen varhainen arviointi
Tuen oikea-aikaisuus, joustavuus ja
jatkuvuus
Kasvu- ja oppimisympäristön fyysinen,
pedagoginen sekä sosiaalinen arviointi
Varhainen avoin yhdessä tekeminen
mahdollistaa kasvun, oppimisen ja
koulunkäynnin tuen suunnittelun ja
järjestämisen
Inkluusioon pyrkivä kasvatus ja opetus
Nivelvaiheet ja tiedonsiirto
Vastuullinen tiedottaminen

Terve itsetunto ja myönteiset oppimiskokemukset
Tasavertainen jäsenyys ryhmässä
Vuorovaikutus ja yhteistyö kodin kanssa
Oppijana kehittyminen ja onnistuminen

•
•
•
•
•
•
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Oppilaan ja opetusryhmän vahvuuksien
tunnistaminen ja oppimis- ja kehitystarpeiden tukeminen
Oppilaan ja kodin osallisuuden vahvistaminen koulun toiminnoissa / tukitoimien
suunnittelussa
Yhteisöllisen toimintakulttuurin luominen
ja vertaistoiminnan kehittäminen huomioiden oppilaiden yksilölliset tarpeet ja
kulttuuritausta
Onnistumista ja pedagogista hyvinvointia
edistävän ohjauksen, tuen sekä toiminnallisten joustavien opetusjärjestelyjen
järjestäminen
Oppimisympäristön turvallisuuden ja
esteettömyyden edistäminen oppilaan
oppimisen tukena (ympäristön fyysinen,
pedagoginen sekä sosiaalinen arviointi
sekä sopiva ryhmäkoko)

Oppilaan eteneminen omista lähtökohdistaan käsin
Oppijana kehittyminen ja onnistuminen
Ihmisenä kasvaminen ja sivistyminen
Oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen
Vuorovaikutus ja yhteistyö kodin kanssa
Oppimisen ilo

Varhainen avoin yhteistyö (aiemmin käytettiin
nimitystä varhainen puuttuminen) tarkoittaa, että
palvelun ja tuen tarvitsijat sekä palvelujen tarjoajat
toimivat varhain suhteessa
• omien toimintamahdollisuuksien vähenemiseen
• pulmien kasautumiseen
• kriiseissä aukeaviin mahdollisuuksiin
• lasten ja nuorten kohdalla myös ikään.
Toiminnan ytimenä on ihmisten aito osallisuus,
läheisverkostojen tuen hyödyntäminen sekä joustava, rajoja ylittävä yhteistyö. Keskeisintä varhaisessa
avoimessa yhteistyössä on varhainen vastuunotto
omasta toiminnasta toisten tukemiseksi.
Varhaisen avoimen yhteistyön työskentelytavat
perustuvat dialogisiin työtapoihin. Työtapoja on kehitelty yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksena kanssa (THL). Rovaniemellä toimintaa koordinoi
päätoiminen verkostokoordinaattori. Vuoropuheluun
perustuvia verkostotapaamisia vetämään on koulutettu verkostokonsultteja, joita on tilattavissa

tapaamisiin verkostokoordinaattorin kautta. Erilaisten
neuvonpitojen ja verkostotapaamisten lisäksi tuetaan työntekijöiden ja työyhteisöjen omien hyvien
käytänteiden muodostumista ja jakamista toisille
työntekijöille.
Varhainen avoin yhteistyö ei tarkoita siis pelkästään verkostokonsulttien vetämiä verkostopalavereita. Työskentely on varhaista avointa yhteistyötä,
jos se noudattaa seuraavia periaatteita:
• Koskaan ei ole liian aikaista olla avoin.
• Koskaan ei ole liian aikaista suuntautua yhteistoimintaan.
• Koskaan ei ole liian aikaista ryhtyä dialogiin.

4.4.3 Tuen kolmiportainen järjestäminen
Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot ovat
yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Taulukko 6. Tuen kolmiportaisuus esiopetuksessa
HYVÄ ESIOPETUSPÄIVÄ: toimintaperustainen ohjaus, kasvatuskumppanuus, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen mielekäs kokonaisuus, voimavarojen hyödyntäminen, kehitysyhteisön toimiva vuorovaikutus,
osallisuus, toimintaympäristön turvallisuus ja terveellisyys, riittävä mahdollisuus leikkiin.
YLEINEN TUKI

TEHOSTETTU TUKI

ERITYINEN TUKI

LAKISÄÄTEISET PROSESSIT:
Esiopetuksen oppimissuunnitelma

Pedagoginen arvio

YLEINEN TUKI

TEHOSTETTU TUKI

ERTYINEN TUKI

• toiminnalliset pienryhmät
• kasvu- ja oppimisympäristön strukturointi
• kelton* palvelut ryhmälle
• avustamisen palvelut
ryhmälle
• vuorovaikutusleikki

• toiminnalliset pienryhmät
• kasvu- ja oppimisympäristön strukturointi
• kelton palvelut lapselle ja
perheelle
• neuvolatyöryhmän tuki
• oppilashuollon tuki
• kahden paikka
• alueelliset pienryhmät
• integroitu erityisryhmä
• avustamisen palvelut
• terapiapalvelut

kelton palvelut lapselle ja perheelle
• kahden paikka
• alueelliset pienryhmät
• integroitu erityisryhmä
• avustamisen palvelut
• terapiapalvelut
• tutkimuksesta ja kuntoutuksesta
vastaavan tahon tuki

Pedagoginen selvitys

Erityisen tuen päätös ja HOJKS

*kelto = kiertävä erityislastentarhanopettaja
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4.4.3.1 Tuen rakenne ja järjestäminen
esiopetuksessa
Esiopetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana
ovat sekä esiopetusryhmän että kunkin lapsen
vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Kasvun
ja oppimisen tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja
oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä lapsien
yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Esiopetusta ja
tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että
lapsen tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan,
vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon
tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen.
Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki rakentuu
kolmiportaisesti yleisenä, tehostettuna ja erityisenä
tukena. Tuen tulee muodostaa suunnitelmallinen
jatkumo. Päiväkodinjohtajalla yhdessä alueen kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa on vastuu
tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä
ratkaisuista. Pedagoginen osaaminen ja tiimityö

tuen tarpeen havaitsemisessa, tuen suunnittelussa
ja toteuttamisessa on tärkeää. Tarvittaessa ja aina
tehostetun sekä erityisen tuen aikana tuki suunnitellaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä.
Tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä muusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta
perusopetukseen huolehditaan. Huoltajalle tulee
antaa tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää
näkemyksensä tuen antamisesta. Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen toiminnot kuvataan luvussa 5.2.2
Ohjauksen järjestäminen perusopetuksessa.
Lapsen esiopetuksen fyysinen ja sosiaalinen
oppimisympäristö ja tarvittavat tukipalvelut tulee
järjestää niin, että lapsi voi mahdollisimman täysipainoisesti osallistua esiopetusryhmän toimintaan.
Lapsia kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita ja annetaan kehittymistä
edistävää ohjausta ja tukea. Lapsen tervettä itsetuntoa vahvistetaan myönteisten oppimiskokemusten ja

Taulukko 7. Kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen esiopetuksessa
Rakenne/järjestäminen

Toiminta

Päiväkotikohtainen
• esiopetusta toteuttavat
ryhmät

• pienryhmätoiminta
• eriyttäminen
• tuen tarpeisiin vastaaminen sijoittamalla lapsi ryhmään kahden lapsen
paikalle. Asiasta sovitaan yhdessä huoltajan, ryhmän, kiertävän
erityislastentarhanopettajan ja mahdollisesti muiden asiantuntijoiden
kanssa. Esityksen tekee kelto ja päätöksen esityksen pohjalta päiväkodinjohtaja.

Alueellinen
• alueelliset pienryhmät

• lapsi voidaan sijoittaa hoidon porrastuksen mukaisesti alueelliseen
pienryhmään. Sijoituksesta sovitaan yhdessä huoltajien, ryhmän henkilöstön, kiertävän erityislastentarhanopettajan, päiväkodinjohtajan ja
tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.
• toimintamuotoina ovat ensisijaisesti lastentarpeiden mukaan suunnitellut pienryhmätoiminnot ja eriyttäminen
• terapiapalvelut tarvittaessa

Kuntakohtainen
• integroidut erityisryhmät

• ryhmään sijoitetulla lapsella tulee olla asiantuntijalausunto tuen tarpeesta. Sijoituksesta sovitaan yhdessä huoltajan, päiväkodinjohtajan
ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.
• ryhmien tulevien lasten sijoitukset suunnitellaan myös erityispäivähoidon Rukkasessa.(erityispäivähoidon työryhmä)
• terapiapalvelut tarvittaessa

*kelto = kiertävä erityislastentarhanopettaja
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kannustavan palautteen avulla sekä tarjotaan mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen.
Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja
muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen
turvaamiseksi. Oppilaan saaman tuen tulee olla
joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen
tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään
sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä.
Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se
on tarpeellista.
Tuki annetaan erilaisin joustavin järjestelyin, kuten
samanaikaisopetuksena tai pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Tuki annetaan ensisijaisesti lapselle
omassa esiopetusryhmässä lähipalveluperiaatteen
mukaisesti, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä
esiopetuksen järjestämistä alueellisessa pienryhmässä tai integroidussa erityisryhmässä.
Pienryhmät toimivat esi- ja perusopetuksen
tukimuotoina, ja niiden toimintaan sisältyy osallistavan kasvatuksen ja opetuksen ajatus. Esiopetuksessa toimivat alueelliset pienryhmät ja integroidut
erityisryhmät. Lapsen tarvitsema tuki järjestetään
ensisijaisesti joustavin järjestelyin, joita ovat 1)
toimintaperusteinen ohjaus, 2) eriyttäminen ja 3)
pienryhmätoiminta.
Tuki erityisissä tilanteissa
Lapsi saattaa tarvita tukea erityisissä tilanteissa, kuten sairauden yhteydessä. Sairaalan sijaintikunta on
velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle
oppilaalle esiopetusta siinä määrin kuin se hänen
terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on
mahdollista.
Työskentelyn ja tuen perustana esiopetuksessa
ovat yhdessä kodin kanssa sovitut, perusturvallisuutta ylläpitävät tavoitteet, jotka tukevat lapsen
kokonaisvaltaista kasvua. Ensisijaisesti tuetaan
lapsen myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon
kehittymistä sekä huolehditaan tasavertaisesta
jäsenyydestä ryhmässä. Työskentelyn tulee olla
leikinomaista, lapsen kehitystasosta lähtevää toiminnallista ryhmä- ja yksilöohjausta. Se edistää lapsen
kognitiivista, erityisesti kielellistä, sekä sosioemotionaalista kehitystä, valmiuksia uusien asioiden
oppimiseen ja ehkäisee ennalta oppimisvaikeuksia.
Toimintaperusteinen ohjaus
Toimintaperustaisella ohjauksella tarkoitetaan menettelytapoja, joissa painotetaan lapsen aloitteellisuutta
sekä toiminnan ja kommunikaation vastavuoroi-

suutta. Ohjaus sisällyttää myös lapsen tavoitteiden
mukaisen harjoittelun osaksi arjen rutiineja, lapsen
aloittamia toimintoja sekä suunniteltuja oppimis- ja
toimintatuokioita. Ohjauksessa hyödynnetään
luonnollisia oppimistilanteita toiminnallisten sekä
tarkoituksen mukaisten taitojen oppimisessa
Eriyttäminen
Lapsen yksilöllisiin tuen tarpeisiin vastataan eriyttämällä oppimateriaalia, menetelmiä sekä ympäristöä
lapsen kehitystason ja tuen tarpeiden mukaisesti.
Eriyttämiseen sisältyy myös kasvu- ja oppimisympäristön strukturointi.
Pienryhmätoiminta
Pienryhmätoiminnalla tarkoitetaan ensisijaisesti toimimista lapsiryhmän sisälle muodostetuissa pienemmissä ryhmissä. Pienryhmätoiminnan perustana on
vuorovaikutuksen suunnittelu ja sen mahdollistaminen. Pienemmässä ryhmässä lapsi voi työskennellä
lähikehityksen vyöhykkeellä aikuisen tukemana ja
aikuisen on helpompi havainnoida ja ohjata lapsen
toimintaa.

4.4.3.2 Tuen rakenne ja järjestäminen
perusopetuksessa
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat
sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet
ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden
yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea
suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen
tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä
vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen.
Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki rakentuu
kolmiportaisesti yleisenä, tehostettuna ja erityisenä
tukena. Tuen tulee muodostaa suunnitelmallinen
jatkumo. Huoltajalle ja oppilaalle tulee antaa tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä
tuen antamisesta.
Koulun johdolla on vastuu tuen järjestämiseen
ja toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuista ja niiden
huomioon ottamisesta kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa
oppiaineissa. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa sekä
tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää.
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Tarvittaessa ja aina tehostetun sekä erityisen tuen
aikana tuki suunnitellaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä.
Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen
siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen sekä oppilaan siirtyessä
perusopetuksesta toiselle asteelle tai perusopetuksessa koulusta toiseen. Nivelvaihetoiminnot alakoulusta yläkouluun ja perusopetuksesta toisen asteen
koulutukseen kuvataan luvussa 5.2.2 Ohjauksen
järjestäminen perusopetuksessa.
Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja
muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen
turvaamiseksi. Oppilaan saaman tuen tulee olla
joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen
tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään
sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä.

Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se
on tarpeellista.
Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja
vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle
ja annetaan onnistumista edistävää ohjausta ja
tukea. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppimisen
esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. On tarpeen havaita sekä oppilaaseen että
kouluun ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät.
Tuki annetaan oppilaan lähikoulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä
edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään
tai kouluun. 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 järjestämislupa tai valtion koulun.

Taulukko 8. Tuen kolmiportainen järjestäminen perusopetuksessa
HYVÄ KOULUPÄIVÄ: osallisuus omassa oppimisyhteisössä, osa koulun arkea, yhteisön toimiva vuorovaikutus, kasvua ja kehitystä tukeva toimintakulttuuri, kodin ja koulun yhteistyö, turvallinen ja terveellinen
ympäristö.
YLEINEN TUKI

TEHOSTETTU TUKI

LAKISÄÄTEISET PROSESSIT:
Pedagoginen arvio
Oppimissuunnitelma

Pedagoginen selvitys

ERITYINEN TUKI

Erityisen tuen päätös ja HOJKS

OPETUKSEN JA TUEN
SUUNNITTELU:

Oppimissuunnitelma
Oppimissuunnitelma (pakollinen)
HOJKS (pakollinen)

YLEINEN TUKI

TEHOSTETTU TUKI

ERITYINEN TUKI

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

eriyttäminen
oppilaanohjaus
oppilashuollon tuki
tukiopetus
osa-aikainen erityisopetus
apuvälineet yms.
koulunkäynninohjaaminen
ohjaus- ja tukipalvelut

eriyttäminen
oppilaanohjaus
oppilashuollon tuki
tukiopetus
osa-aikainen erityisopetus
apuvälineet yms.
koulunkäynninohjaaminen
ohjaus- ja tukipalvelut

eriyttäminen
oppilaanohjaus
oppilashuollon tuki
tukiopetus
osa-aikainen erityisopetus
erityisopetus
apuvälineet yms.
koulunkäynninohjaaminen
ohjaus- ja tukipalvelut

Tuen järjestäminen: joustavat ryhmittelyt, ryhmäkoko, samanaikaisopetus, tiimiopettajuus, tuki osana
kerhotoimintaa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa.
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Tuki erityisissä tilanteissa
Oppilas saattaa tarvita tukea erityisissä tilanteissa,
kuten sairauden yhteydessä tai vaikeassa elämäntilanteessa. Opetusta voidaan järjestää tällöin esimerkiksi sairaalaopetuksena tai koulukodeissa. Sairaalan
sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa
potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin
kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista23.
Koulukotiin sijoitetun oppilaan opetuksesta
vastaa koulukodissa toimiva koulu, jos koulukodilla
on opetuksen järjestämislupa. Oppilaan kotikunnalla
on velvollisuus kotikuntakorvauksen maksamiseen
sairaalakoulussa ja koulukotiopetuksessa olevista
lapsista ja nuorista24. Muiden kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa oppilaan
asuinkunta25. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen osalta oppilaan kotikunnalle on säädetty velvollisuus maksaa kotikuntakorvaus26. 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 järjestämislupa, tai valtion
koulun.
Jos oppilas opiskelee sellaisessa yksityisen
opetuksen järjestäjän opetuksessa tai valtion koulussa, jossa ei anneta erityistä tukea, opetuksen
järjestäjän tulee ilmoittaa erityistä tukea tarvitsevasta oppilaastaan oppilaan asuinkunnalle. Oppilaan
asuinkunta päättää erityisen tuen antamisesta ja
osoittaa oppilaan sellaiseen kouluun tai muuhun soveltuvaan paikkaan, jossa erityistä tukea annetaan27.
Näissäkin tapauksissa oppilaalla on oikeus kaikkeen
perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden
mukaiseen tukeen. Opetusta antava taho arvioi tuen
tarpeen ja päättää tuesta edellä mainittujen normien
mukaan.
Kotaopetus
Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden
tarpeet huomioidaan opetusjärjestelyissä ja koulun
toimintatavoissa. Rovaniemen kaupungin perusopetuksessa heidän oppimistaan, valmiuksiaan ja
23 Perusopetuslaki 4 § 3 mom.
24 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) 41
§ 1, 2, ja 4 mom.
25 Perusopetuslaki 4 § 1 mom. (1288/1999)

sopeutumistaan kouluyhteisön jäseneksi tuetaan
Kota-opetuksella. Kota-opetus on resurssiopetuksena järjestettävää tehostettua suomi toisena
kielenä opetusta ja tukiopetusta eri oppiaineissa
maahanmuuttajataustaisille ja vieraskielisille oppilaille osana koulun joustavia ryhmittelyjä ja muuta
opetusta. Kota-opettajat työskentelevät maahanmuuttajaopetuksen pedagogisina yhteyshenkilöinä ja
monikulttuurisen ohjauksen ja yhteistyön asiantuntijoina perusopetuksessa.
Pienryhmäopetus
Pienryhmät toimivat esi- ja perusopetuksen tukimuotoina, ja niiden toimintaan sisältyy osallistavan
kasvatuksen ja opetuksen ajatus. Perusopetuksessa
alueelliset pienryhmät ja koko kaupunkia palvelevat
pienryhmät. Perusopetuksen pienryhmissä annetaan
ensisijaisesti tehostettua ja erityistä tukea. Pienryhmien toimintaa kuvataan luvussa 5.1.2. Osa-aikainen
erityisopetus ja luvussa 5.1.3. Erityisopetus.

4.5 Yksilölliset suunnitelmat
4.5.1 Oppimissuunnitelma
Esiopetuksessa jokaiselle lapselle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma. Lastentarhanopettaja
laatii oppimissuunnitelman yhdessä kodin kanssa.
Esiopetuksen oppimissuunnitelmaa käytetään myös
erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminta- ja kuntoutussuunnitelmana.
Perusopetuksen oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvittavasta opetusjärjestelyistä
sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Se on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen
asiakirja eikä siihen voi hakea muutosta valittamalla
eikä muilla muutoksenhakukeinoilla. Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää osana yleistä tukea ja se on
pakollinen tehostetun tuen aikana.
Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata
oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan.
Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta oppilaan
tilanteesta ja helpottaa opettajien työn suunnittelua, työn toteutusta, opettajien välistä sekä kodin
kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta

26 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 41 § 3 ja 4
mom.
27 Perusopetuslaki 17 § 5 mom. (642/2010)
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SEUDULLINEN

kuntaKOHTAINEN

ALUEELLINEN KOULUKOHTAINEN

Taulukko 9. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen muodot ja toiminnan järjestäminen
perusopetuksessa
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Tuen muodot

Toiminnan järjestäminen

Eriyttäminen

Luokka- ja koulukohtainen suunnittelu vuosittain ja säännöllisesti lukuvuoden aikana

Kodin ja koulun yhteistyö

Ops - lukuvuosittainen suunnitelma kouluissa

Ohjauksen järjestäminen

Nivelvaiheiden ohjausprosessit – koulukohtainen toteutus prosessikuvausten pohjalta

Tukiopetus

Yksilö- tai pienryhmäopetus Samanaikaisopetusjärjestelyt Ennakoiva tukiopetus Pitkäaikainen/säännöllinen tukiopetus

Koulunkerhotyö

Lukuvuosittainen suunnittelu kouluissa

Oppilashuolto
ja turvallisuus

Oppilashuollon toimintasuunnitelma Koulun turvallisuussuunnitelma KivaKoulu ja kiusaamisen ehkäiseminen - ohjelma

Osa-aikainen
erityisopetus

Kouluittainen ja pienten koulujen välinen suunnittelu – joustavuus, erityisopettajatapaamiset

Erityisopetus pienryhmäopetus

Kouluittainen suunnittelu – inkluusioon pyrkivät opetusjärjestelyt

Kotaopetus (maahanmuutt.taust.opp.)

Suomen kielen resurssiopetus Suomen kielen tukeminen Kouluyhteisöön
sopeutuminen Inklusiiviset opetusjärjestelyt

Tulkitsemis- ja avustajapalvelut (koulunkäynninohjaaminen)

Suunnittelu ja koordinointi keskitetysti – koulunkäynninohjaamisen tarpeen
kartoitukset pohjana

Koulun aamu- ja iltapäiväkerhot

Kolmas sektori järjestää Suunnittelu ja koordinointi keskitetysti koulupalvelukeskuksessa

Alueelliset erityisopetuksen pienryhmät

Ensisijaisesti oman alueen erityistä tukea tarvitsevat oppilaat Osallistava
opetus sijoituskoulunyleisopetuksen luokissa Jokaisessa pienryhmässä on
ryhmäkohtainen koulunkäynnin ohjaaja

Oppilashuolto ja
turvallisuus

Alueen lasten ja nuorten parissa työskentelevien ennaltaehkäisevät monitoimijaiset kokoontumiset 2x / vuodessa (verkostokoodinaattori)

Joustavan perusopetuksen toiminta

Ryhmään voi hakea koko kaupungin alueelta.

K-luokat (kuntousluokka)

1.-2. luokkien oppilaille, joiden mahdollisuuksia selviytyä yleisopetuksen
luokassa on vaikea arvioida

K-luokat (kehitysvammaisten pienryhmät)

Pienryhmät palvelevat koko kaupungin tarvetta/ 6-8 oppilasta opetusryhmässä Osallistava opetus yleisopetuksen luokissa – joustavasti, mahdollisuuksien mukaan

Oppilashuolto ja turvallisuus

Moniammatillinen palvelukeskusten yhteinen lasten ja nuorten kehitysyhteisöjen pedagogista ja oppilashuollollista tukea koordinoiva työryhmä

Sairaalakoulu / Lapin
keskussairaala

Sairaalakoulussa saa opetusta sairaalahoidon ja avohoidon piirissä olevat
lapset ja nuoret

Myllärin koulu

Myllärin koulusta ostetaan esi-, perus- ja lisäopetusta kehitysvammaisille ja
autistisille lapsille ja nuorille

huoltaja saa tietoa lapsestaan ja voi siten paremmin
tukea lastaan. Suunnitelman tarkoitus on myös
opettaa oppilasta kantamaan vastuu opinnoistaan,
asettamaan tavoitteita ja arvioimaan työskentelyään
(itsearviointi). Suunnitelma toimii pohjana oppilaan
edistymisen arvioinnissa. Oppimissuunnitelman
avulla ei kuitenkaan oppiaineen oppimäärää voida
yksilöllistää. Oppimäärän yksilöllistäminen vaatii aina
erityisen tuen päätöksen.
Maahanmuuttajaoppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma samoilla periaatteilla. Oppimissuunnitelma
tehdään maahanmuuttajaoppilaalle aina, jos oppilas
on siirtynyt yleisopetukseen perusopetukseen
valmistavasta opetuksesta. Oppimissuunnitelma
tehdään myös jos oppilas on tullut Suomeen kesken
perusopetuksen eikä oppilas ole osallistunut perusopetukseen valmistavaan opetukseen.
Oppimissuunnitelma tulee laatia myös seuraavissa tapauksissa:
Opetussuunnitelmassa voidaan päättää, että eri
oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman
opinto-ohjelman mukaisesti28. Jos tällainen hallintopäätös tehdään yksittäisen oppilaan kohdalla,
tulee hänelle laatia oppimissuunnitelma. Siinä on
mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät
oppilaan opinto-ohjelmaan, ja määriteltävä niiden
suorittamisjärjestys, aikataulu sekä mahdolliset
erityistavoitteet.
Oppilaan opiskelu voidaan järjestää erityisin
opetusjärjestelyin, jos oppilaalla katsotaan osin
ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää
vastaavat tiedot ja taidot, jos perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet
ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin
osin kohtuutonta tai se on perusteltua oppilaan
terveydentilaan liittyvistä syistä29. Erityisistä
opetusjärjestelyistä tulee tehdä hallinnollinen
hallintopäätös, minkä jälkeen oppilaalle laaditaan
oppimissuunnitelma.
Perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas
voidaan ottaa joustavan perusopetuksen
toimintaan30, minkä jälkeen hänelle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma sisältää

soveltuvin osin samoja osa-alueita, kuin tehostetun tuen aikana laadittava oppimissuunnitelma.
Lisäksi siinä kuvataan oppilaan perusopetuksen
järjestäminen koulussa ja muissa oppimisympäristöissä.
Oppimissuunnitelma osana yleistä tukea
Esiopetus
Kun lapsi aloittaa esikoulun, lastentarhanopettaja
kutsuu huoltajat palaveriin, missä he yhdessä laativat
esiopetuksen oppimissuunnitelman kodin tietojen
ja esikoulun havaintojen perusteella. Lapsi voi olla
mukana oppimissuunnitelman laadinnassa. Oppimissuunnitelman tavoitteena on tuoda esiin lapsen
yksilöllisiä vahvuuksia ja tukea häntä oppimisen
haasteissa. Myös kiertävä/erityislastentarhanopettaja
tutustuu alueensa / päiväkotinsa esikouluryhmiin
esikouluvuoden alussa ja osallistuu tarvittaessa oppimissuunnitelman laadintaan. Oppimissuunnitelma
siirtyy koulun puolelle alkuopetukseen (tiedonsiirtolomake).
Perusopetus
Oppimissuunnitelma A on silloin suositeltavaa, kun
tuen tarve on psykososiaalinen eikä oppiainekohtainen. Kun oppilaan sen hetkinen elämäntilanne
vaikeuttaa opiskeluun keskittymistä, tuen muotoja
määritellään oppimissuunnitelman avulla.
Koulussa oppimissuunnitelma B yhdessä
oppiaineessa tai oppimissuunnitelma C useassa
oppiaineessa voidaan tehdä yleisen tuen aikana, kun
havaitaan, että oppilas ei saavuta vuosiluokkansa
yleisopetuksen tavoitteita yleisen tuen tukimuodoista (tukiopetus, samanaikaisopetus jne.) huolimatta. (kts. tukiopetuskortti).
Huoltajien tulee olla tietoisia oppimissuunnitelmasta. Huoltaja osallistuu oppimissuunnitelman
laadintaan yhdessä oppilaan ja opettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden (esim. terveydenhoitajan, koulukuraattorin, koulupsykologin) kanssa.
Oppilasta varten pohditut ja kirjatut tavoitteet ja
tukitoimet hyödyttävät oppilaan oppimista ja kasvua
sekä oman työskentelyn arviointia (itsearviointi).
Tavoitteet asetetaan realistiselle tasolle, jolloin ne
ovat saavutettavissa. Esimerkkinä yläkoululainen,

28 Perusopetusasetus 11§ 3 mom.
29 Perusopetuslaki 18§ 1 mom.
30 Perusopetusasetus 9b§ 1 mom.
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jolla on ”nelosuhka” tietyssä oppiaineessa, tavoitteeksi asetetaan ensin arvosana viisi. Kun oppilas
saavuttaa tavoitteet, eteneminen jatkuu järjestelmällisesti seuraavaan arvosanaan. Tavoitteita arvioidaan
säännöllisesti (arviointisivu).
Oppimissuunnitelmaan ei kirjata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia vaan oppilaan toimintaa (ei
millainen oppilas on vaan miten hän toimii tietyissä
tilanteissa). Oppilaan opiskelun tavoitteita voidaan
myös syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman
avulla, silloin kun se on perusteltua oppilaan valmiuksien kannalta. Yleisen tuen arviointipalaveri, jossa
käsitellään oppimissuunnitelman toteutus, pidetään
vähintään kerran lukuvuodessa. Oppimissuunnitelma
siirtyy nivelvaiheessa seuraavalle perusopetuksen
kouluasteelle.31
Oppimissuunnitelma osana tehostettua
tukea32
Esiopetus
Lapselle, jolle yleisen tuen tukimuodot eivät riitä
tai tuen tarve kasvaa/on jatkuvaa, on annettava
tehostettua tukea. Tuen tarpeen määrittelemiseksi
kiertävän / erityislastentarhanopettajan tulee seurata
ja arvioida lapsen arkea muun henkilökunnan kanssa.
Huoltajien kanssa sovitaan siirtymisestä tehostettuun tukeen, jota edeltää aina pedagoginen arvio.
Pedagogisen arvion laativat lapsen huoltajien kanssa
kiertävä / erityislastentarhanopettaja, esiopetuksen
henkilökunta sekä tarvittaessa moniammatilliset
toimijat. Tehostetun tuen toteuttamista varten laaditaan tehostetun tuen lomake esiopetuksen oppimissuunnitelman lisäksi. Tehostetun tuen lomake siirtyy
alkuopetukseen.
Perusopetus
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti
useita eri tukimuotoja (yleisen tuen tukimuodot ovat
riittämättömät), on annettava tehostettua tukea ja
laadittava aina oppimissuunnitelma. Tehostettua tukea edeltää aina pedagoginen arvio. Tehostetun tuen
oppimissuunnitelmassa hyödynnetään oppilaalle
mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista arviota ja sen
31 Perusopetuslaki 40§ Henkilötietojen salassapito, luovuttaminen ja käsittely, 41§ 4.mom.:Tietojensaantioikeus
32 Perusopetuslaki 16§ Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus,
30§ Oikeus saada opetusta, 31 a§ Oppilashuolto
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yhteydessä kerättyä tietoa. Tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan tulee määrittää kokonaisvaltaisesti ja
suunnitelmallisesti oppilaan opetuksen ja tukitoimien
järjestäminen. Oppimissuunnitelma on laadittava,
ellei siihen ole ilmeistä estettä, oppilaan ja huoltajan
sekä tarvittaessa oppilaan laillisen edustajan kanssa.
Opettajan (luokanopettaja/aineenopettaja/erityisopettaja) lisäksi mukana voi olla oppilashuollollinen
edustus (esim. rehtori/koulukuraattori/-psykologi/
terveydenhoitaja).
Tehostetun tuen oppimissuunnitelman tulee
sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin opetuksen
ja tukitoimien järjestäminen edellyttää:
• oppilaan oppimisvalmiudet sekä koulunkäyntiin
liittyvät erityistarpeet
• oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet
• opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa
• pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt,
samanaikaisopetus, opetusmenetelmät,
• opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki
• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset,
ohjaukselliset tai muut ratkaisut
• moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet
• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan
kanssa, huoltajan tarjoama tuki
• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin,
arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet
Tehostetun tuen toteutumista arvioidaan huoltajan kanssa vähintään kerran lukuvuodessa. Mikäli
oppilaan tilanteessa tapahtuu muutoksia, oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan oppilaan tuen
tarvetta. Jos tehostettu tuki ei ole enää tarpeen, sen
lopettamisesta päätetään moniammatillisesti. Päätös
saatetaan oppilashuoltoryhmän tiedoksi. Oppimissuunnitelma siirtyy nivelvaiheessa seuraavalle
perusopetuksen kouluasteelle. Oppilaan siirtyessä
jatko-opintoihin voidaan tieto oppimissuunnitelmasta
siirtää oppilaan ja huoltajien kirjallisella luvalla.
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Perusopetuksen oppimissuunnitelma

• kasvun ja oppimisen
tukeminen yhdessä
• oppilaan ja huoltajien
kanssa motivaation
lisääntyminen
• koulumenestyksen
parantaminen:
• heikon/hylätyn arvosanan välttäminen
• tavoitteellinen opinnoissa eteneminen
• oppimisen ohjaus

• kasvun ja kehityksen
tukeminen yhdessä
lapsen ja huoltajien
kanssa
• vahvuuksien löytäminen
• tuen tarpeiden tunnistaminen

YLEINEN TUKI

Esiopetuksen
oppimissuunnitelma

Tavoitteet

Tuen kirjaaminen /
dokumentointi

Taulukko 10. Oppimissuunnitelma (yleinen tuki)

• säännöllinen seuranta
ja arviointi vähintään
kerran lukuvuodessa
(arviointisivu)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppiainekohtaisen/
useamman oppiaineen oppimissuunnitelma-lomakkeen B/C laatii ainetta
opettava opettaja. (Wilmassa)

*Oppimissuunnitelmalomakkeen A laatii luokanopettaja
alakoulussa ja luokanvalvoja / erityisopettaja yläkoulussa.

oppilas ja huoltaja/t
luokanopettaja/valvoja*
aineenopettaja*
erityisopettaja*
koulunkäynninohtjaaja
koulukuraattori/psykologi
opinto-ohjaaja(yläkoulu)

• säännöllinen
• seuranta ja arviointi
vähintään kerran toimintakaudessa
• (arviointisivu)

• huoltaja
• lastentarhanopettaja

• laaditaan jokaiselle
• huomioidaan toiminnan
• suunnittelussa ja toteutuksessa
yksilöllisesti ja yhteisöllisesti
esim eriyttäminen
• (tehtävät, ympäristö)
• pienryhmät
• tiedonsiirtolomake nivelvaiheessa

• tlaaditaan tarvittaessa/voidaan
laatia jokaiselle
• huomioidaan opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa,
esim.:eriyttäminen (tehtäät,
koetilanteet, ympäristö)
• tukiopetus
• joustavat opetusryhmät
• samanaikaisopetus
• koulunkäynninohjaaminen
• osa-aikainen erityisopetus
• oppilaanohjaus

Arviointi

Yhteistyötahot /
vastuuhenkilöt

Toimenpiteet
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•

•
•

•

kasvun ja kehityksen tukeminen yhdessä oppilaan ja
huoltajien kanssa
tukea tarvitsevien osaalueiden täsmentäminen /
tukimuotojen lisääminen ja
kohdentaminen
opiskelun sujuminen
syrjäytymisen ehkäisy mahdollinen palaaminen yleisen
tuen piiriin
jatko-opiskelupaikan mahdollistaminen (yläkoulu)
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

pakollinen säännöllinen, pitkäkestoinen tuki
edeltää pedagoginen arvio
huomioidaan opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
useita tukimuotoja
eriyttäminen
(tehtävät,koetilanteet, ympäristö
jne.)
tukiopetus
joustavat opetusryhmät
samanaikaisopetus
koulunkäynninohjaaminen
osa-aikainen erityisopetus
oppilaanohjaus
käsitellään oppilashuoltoryhmässä

•

•

•

Perusopetuksen
oppimissuunnitelma

Esiopetuksen
oppimissuunnitelma
ja tehostetun tuen
lomake

pakollinen
käytetään tukea tarvitsevan lapsen toiminta – ja kuntoutussuunnitelmana
säännöllinen, pitkäkestoinen tuki /
useita tukimuotoja esim.
eriyttäminen
(tehtävät, ympäristö)
huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa yksilöllisesti ja yhteisöllisesti
tarvittaessa neuvolatyöryhmän
tuki

•
•
•

•

TEHOSTETTU TUKI

kasvun ja kehityksen
tukeminen yhdessä lapsen
ja huoltajien kanssa
tukea tarvitsevien osaalueiden täsmentäminen /
tukimuotojen lisääminen /
kohdentaminen

Toimenpiteet

Tavoitteet

Tuen kirjaaminen/ dokumentointi

Taulukko 11. Oppimissuunnitelma (tehostettu tuki)

oppilas ja huoltaja/t
luokanopettaja*
aineenopettaja*
erityisopettaja*
koulunkäynninohjaaja
koulukuraattori/psykologi
opinto-ohjaaja(yläkoulu)

huoltaja
lastentarhanopettaja
erityislastentarhanopettaja
erityisavustaja

*Oppiainekohtaisen/ useamman
oppiaineen oppimissuunnitelmalomakkeen B/C laatii ainetta
opettava opettaja. (Wilmassa)

*Oppimissuunnitelma-lomakkeen
A laatii luokanopettaja alakoulussa
ja luokanvalvoja / erityisopettaja
yläkoulussa.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

tuuhenkilöt

Yhteistyötahot/vas-

•

•

•

•
•

säännöllinen seuranta
ja arviointi vähintään
kerran lukuvuodessa
(arviointisivu)

säännöllinen
seuranta ja arviointi
vähintään kerran
toiminta-kaudessa
(arviointisivu)

Arviointi

4.5.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän
tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tehdään
hallintolain mukaisesti. Ennen päätöksen tekemistä
opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän
huoltajaa tai laillista edustajaa sekä tehtävä pedagoginen selvitys.33
Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).
Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea
koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun
tuen antaminen.34
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma on hyväksyttyyn esi-/opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen
asiakirja. Lasta/oppilasta opettavat opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä lapsen/oppilaan ja
huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä.
Esiopetuksessa suunnitelman laatimisesta vastaa
kiertävä/ erityislastentarhanopettaja. Tarvittavilta osin
se laaditaan moniammatillisena yhteistyönä.
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti
lapsen/oppilaan yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia. HOJKS on lapsen/oppilaan kasvuun, oppimiseen
ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä
suunnitelma opetuksen sisällöistä, pedagogisista
menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista.
HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin lapsen/oppilaan opetuksen ja tukitoimien
järjestäminen edellyttää:
• lapsen/oppilaan oppimisvalmiudet (vahvuuksien
kuvaaminen) sekä kasvuun, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
• lapsen/oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin yleiset
tavoitteet
• yksilöllistetyt oppiaineet ja aineryhmät sekä
valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä
oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät
• opiskelun erityiset painoalueet niissä oppiaineissa,
joissa oppilaalla on yleinen oppimäärä eli hänelle on
laadittu yleisen tai tehostetun tuen oppimissuunnitelma jossakin muussa oppiaineessa

• lapsen/oppilaan muuhun kehitykseen, kuten
sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät
tavoitteet
• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä lapsen/oppilaan itsearviointi
• pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt,
samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat,
erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki
• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset
tai muut ratkaisut
• erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten
tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden sekä tuki- ja kuntoutuspalveluiden
järjestäminen ja eri toimijoiden vastuualueet
• kuvaus lapsen/oppilaan opetuksen järjestämisestä
muun opetuksen yhteydessä ja/ tai erityisopetuksen ryhmässä
• moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet
• kuvaus oppilaan koulukuljetusten järjestelyistä
ja vastuista sekä kuljetusta odottavan oppilaan
ohjauksesta ja valvonnasta
• oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan
järjestäjän kanssa
• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan
kanssa, huoltajan tarjoama tuki
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet ja vastuuhenkilöt
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 sekä näiden oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt
• luettelo oppiainekokonaisuuksista esim. 11-vuotinen oppivelvollisuus
• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi niissä
oppiaineissa, joissa oppilas opiskelee yksilöllistetyn
oppimäärän mukaan

33 Perusopetuslaki 17§ 2 mom.
34 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)
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Mikäli oppilas opiskelee toiminta-alueittain, HOJKSiin
kirjataan edellä mainittujen yleisten kohteiden lisäksi:
• kuvaus toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan
yksilöllisistä tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä
toiminta-alueittain
• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi
toiminta-alueittain
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan
suunnitelman laatimisessa hyödynnetään lapselle/
nuorelle osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista selvitystä ja sen
yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli lapselle on laadittu
kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää
huoltajan luvalla.
Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä
koskevassa suunnitelmassa ei kuvata lapsen/nuoren
henkilökohtaisia ominaisuuksia vaan lapsen toimintaa
(ei millainen lapsi/nuori on vaan miten hän toimii
tietyissä tilanteissa). HOJKS-asiakirjaan voidaan
liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat.
HOJKSiin ei voi hakea muutosta valittamalla eikä
muilla muutoksenhakukeinoilla.
Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, lapsen/nuoren
tarpeiden mukaiseksi35. Henkilökohtaista opetuksen
järjestämistä koskevaa suunnitelmaa muutetaan
aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa esim. jos yksilöllistettäviä aineita
lisätään. Kun uusia oppiaineita päätetään yksilöllistää
lisää, on aina tehtävä uusi erityisen tuen päätös
kyseiselle oppiaineelle, mikä vaatii pedagogisen
selvityksen.
Ennen tätä prosessia on kyseisen oppiaineen
kohdalla käytävä läpi yleinen ja tehostettu tuki ja
arvioitava tuen vaikutukset. Kokemukset käytetyistä
opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista voidaan kirjata HOJKSiin ja hyödyntää tätä
tietoa suunnitelman toteutumista arvioitaessa. Jos
oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma.

35 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)
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Perusopetus

•
•

•

•

•

•

•

•

HOJKS
Esiopetus

kasvun ja kehityksen tukeminen yhdessä oppilaan ja
huoltajien kanssa
nivelvaiheiden ja koulunkäynnin turvaaminen
riittävien tukimuotojen
turvaaminen moniammatillisena yhteistyönä
syrjäytymisen ehkäisy
jatko-opintopaikan mahdollistaminen (yläkoulu)

kasvun ja kehityksen
tukeminen yhdessä lapsen,
huoltajan ja moniammatillisen tahon kanssa
riittävien tukimuotojen
turvaaminen moniammatillisena yhteistyönä
nivelvaiheen ja koulunkäynnin turvaaminen

Tavoitteet

Tuen kirjaaminen/
dokumentointi

Taulukko 12. HOJKS

pakollinen
pedagoginen asiakirja
jatkuva erityinen tuki
vaatii erityisen tuen päätöksen
edeltää pedagoginen selvitys
useita tukimuotoja
eriyttäminen (tehtävät, koetilanteet,
ympäristö jne.)
tukiopetus
joustavat opetusryhmät
samanaikaisopetus
koulunkäynninohjaaminen
osa-aikainen erityisopetus
oppilaanohjaus
käsitellään oppilashuollossa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

pakollinen
pedagoginen asiakirja
vaatii erityisen tuen päätöksen
useita tukimuotoja:
eriyttäminen (yksilöohjaus tarvittaessa, ympäristön – ja menetelmien
muokkaaminen), pienryhmätoiminta,
moniammatillinen yhteistyö
huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa yksilöllisesti ja
yhteisöllisesti
tarvittaessa erityisavustaja

•
•
•
•
•

Toimenpiteet

oppilas ja huoltaja/t
luokanopettaja*
aineenopettaja*
erityisopettaja/
erityisluokanopettaja*
luokanvalvoja
koulunkäynninohjaaja
opinto-ohjaaja (yläkoulu)
koulupsykologi
muut asiantuntijat esim. terapeutit

huoltaja
lastentarhanopettaja
kiertävä / erityislastentarhanopettaja
erityisavustaja
moniammatillinen tiimi (puhe-,
toiminta-, fysioterapeutti, lääkärit/
hoitajat tmv.)

*Oppiainekohtaisen HOJKS:n laatii
ainetta opettava opettaja. HOJKS:n
kokoaa luokanopettaja alakoulussa ja
erityisopettaja yläkoulussa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

kilöt

Yhteistyötahot/vastuuhen-

•

•
•

säännöllinen
seuranta ja arviointi
vähintään kerran
lukuvuodessa
(arviointisivu)

säännöllinen
seuranta ja arviointi
vähintään kerran
toimintakaudessa
(arviointisivu)

Arviointi

5

Kasvun,
oppimisen ja
koulunkäynnin
tukimuodot

5.1 Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki
Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki
järjestetään noudattaen Inkluusioon pyrkivän kasvatuksen ja opetuksen lähtökohtaa.
Esiopetuksessa lapsen tarvitsema tuki järjestetään lähipalveluperiaatteen mukaan ja
ensisijaisesti joustavin järjestelyin, joita ovat
toimintaperustainen ohjaus, eriyttäminen
ja pienryhmätoiminta. Perusopetuksessa
oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään
ensisijaisesti lähikoulussa mahdollisimman
joustavin järjestelyin.
Opetusjärjestelyinä organisoidaan erilaisia
joustavia ryhmittelyjä ja samanaikaisopetusta.
Ryhmän toimintaa rikastetaan tiimiopettajuudella, ja ryhmäkokoa voidaan vaihdella eri
opettajien yhteistoiminnan avulla. Oppimisen
ja koulunkäynnin tuki on myös osana kerhotoimintaa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa.
Eriyttäminen
Opetuksen eriyttämistä tarkastellaan aina
oppijan ja oppimisympäristön suhteena. Eriyttämisen kolme keskeistä ulottuvuutta liittyvät
opiskelun laajuuden, syvyyden ja etenemisnopeuden vaihteluun. Eriyttäminen on hyvän
perusopetuksen toimintatapa ja koskee kaikkia
oppilaita.
Eriyttämisen kohteena ovat esim. opetuksen sisällöt, työskentelystrategiat ja -tavat,
tehtävien vaatimustaso, tuotoksen muoto
sekä sellaiset opetusmenetelmät, joilla työskentely opiskelu linkitetään oppilaan arkeen ja
harrastuneisuuteen. Eriyttäminen kohdistuu
myös oppimisympäristön fyysisen ja sosiaaliemotionaalisen ympäristön rakentamiseen.
Eriyttämisen perusteena voidaan käyttää
pedagogisen arvion antamaa tietoa.
Eriyttäminen on kuvattu luvussa 3.4.
Eriyttämisestä on ohjeita ja esimerkkejä
käsikirjassa.

5.1.1 Tukiopetus
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen
opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

tukiopetusta1. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun
oppimiseen liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta.
Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti
kuin oppilaan suoriutumisen kannalta on tarpeen.
Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla.
Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella
oppilaalla on tukiopetusta tarvitessaan mahdollisuus
siihen osallistua. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien
ulkopuolella. Sitä voidaan antaa samanaikaisopetuksena oppilaan tavallisessa opetusryhmässä,
pienryhmässä tai täysin yksilöllisesti. Myös erilaisia
joustavia ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen
toteuttamisessa oppituntien aikana.
Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja
ohjaus. Tukiopetuksen järjestämisessä tulee käyttää
monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden
avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa
asiaa.
Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle
tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja
huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle
ja koulunkäynnille.
Tukiopetus yleisen tuen aikana
Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan
oppimista ja kasvua sekä mahdollista tuen tarpeen
ilmenemistä. Tuen tarve voi johtua poissaoloista tai
tilapäisistä oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä
vaikeuksista.
Tukiopetus tehostetun tuen aikana
Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan yleisen tuen aikana annetun
tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tukiopetuksen tarve jatkossa. Tehostetun tuen alkaessa
tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan
tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen. Tukiopetuksella voidaan edelleen vastata
esimerkiksi poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen
tarpeisiin. Pitkäaikainen ja säännöllinen tukiopetus
ovat aina tehostettua tai erityistä tukea.

1
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Tukiopetus erityisen tuen aikana
Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista
selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen aikana annetun
tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tukiopetuksen tarve jatkossa. Erityisen tuen alkaessa oppilaan
tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKS:aan. Tukiopetuksella voidaan
edelleen vastata esimerkiksi poissaoloista johtuviin
tilapäisiin tuen tarpeisiin.
Tukiopetuksen tavoitteet
Tukiopetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii
opetussuunnitelmassa, tarkemmin oppimissuunni
telmassa tai HOJKS:ssa oppilaalle asetettujen
tavoitteiden mukaisesti.
• Tukiopetus on kaikkien oppilaiden oikeus
• tukiopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla
• tukiopetus on pääsääntöisesti lyhytaikaista
• tukiopetus on vapaaehtoista, mutta ennen osaaikaisen erityisopetuksen aloittamista suositetaan
oppiainetta opettavan opettajan antamaa tukiopetusta
• tukiopetusta voidaan antaa pitkäaikaisesti
tukiopetussuunnitelman mukaisesti
• tukiopetusta voidaan poikkeuksellisesti antaa
säännöllisesti oppimissuunnitelman tai HOJKS:n
mukaisesti
Tukiopetuksen muodot
Tukiopetusta voidaan antaa
• oppilaan oppituntien ulkopuolella
• oppitunnin aikana samanaikaisopetuksena
Tukiopetus voi olla
• ennakoivaa tai kertaavaa, esimerkiksi ennen koetta
• yksittäin tai ryhmässä tapahtuvaa opetusta tai
ohjausta
• useamman opetusryhmän yhteistä opetusta
• sisällöltään ja vaatimuksiltaan alas - tai ylöspäin
eriyttävää
• toiminnallista ja
• oppiaineen perusoppiainesta kertaavaa.
Tukiopetuksesta tiedottaminen, tukiopetuksen
antaminen ja vastuuhenkilöt on kuvattu seuraavassa
taulukossa.

5.1.2 Osa-aikainen erityisopetus
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai
koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista
erityisopetusta muun opetuksen ohessa2. Osaaikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri
alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista
erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla
on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa,
vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa
tai koulunkäynnissä.
Rovaniemen kaupungin kaikissa perusopetuksen
kouluissa toimii erityisopettaja osa- tai kokoaikaisesti.
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin
järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä
tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen
tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan
muuhun opetukseen. Osa-aikainen erityisopetus
suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan
antaa kaikilla tuen tasoilla.
Huoltajalle tiedottaminen
• Huoltajille tiedotetaan koulun osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämistavoista oman koulun tiedotteissa ja verkkosivuilla. Tiedottamisesta vastaa
koulun rehtori tai koulunjohtaja.
• Oppilaan saama osa-aikainen erityisopetus ja sen
tavoitteet tiedotetaan huoltajille puhelimen, reissuvihkon tai Wilma- järjestelmän kautta. Oppilaan
huoltajalle tiedottamisesta vastaavat yhdessä luokanopettaja/luokanvalvoja sekä oppilasta opettava
erityisopettaja.
• Pitkäaikainen ja säännöllinen osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan yhdessä oppilaan ja huoltajan
kanssa ja kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan
/ HOJKS:aan.
Kodin ja koulun yhteistyö
Osa-aikainen erityisopetus pyritään järjestämään
yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa.
Huoltajan tuki opetuksen onnistuneessa toteuttamisessa on keskeinen. Vastuu siitä, että tieto oppilaan
oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioita on
ajankohtaista ja oikeaa, on molemminpuolinen. Huoltajan/huoltajien kanssa sovitaan molemminpuolisesta

2

Perusopetuslaki 16 § 2 mom. ( 642/2010)
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Taulukko 13. Tukiopetus		
Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Tiedottaminen, kirjaaminen ja
päätökset

Tiedottaminen
ja tukiopetuksen
pyytäminen

Tukiopetusta voivat esittää
• luokanopettaja tai -valvoja, aineenopettaja
• oppilas ja/tai huoltaja
• erityisopettaja, opinto-ohjaaja
• koulupsykologi / -kuraattori ja rehtori
Tukiopetusta voi pyytää sähköpostin välityksellä, Wilma -järjestelmän kautta, puhelimella, reissuvihkon taikka muun tiedustelun
avulla.

Oppilaille ja huoltajille tiedotetaan
mahdollisuudesta saada tukiopetusta
• koulun Internet-sivuilla
• Wilma -järjestelmän kautta
• koulun tiedotteessa
• vanhempainilloissa
Tukiopetuksen antamisesta, kirjaamisesta
ja arvioinnista vastaa tukiopetuksen
antaja.

Tukiopetuksen
antaminen ja
arviointi

Tukiopetusta voi antaa
• luokan- tai aineenopettaja
• erityis- tai erityisluokanopettaja, opintoohjaaja, (koulukuraattori)
• rinnakkaisluokan opettaja tai muu opettaja.
Tukiopetuksen tuloksellisuutta arvioivat
• oppilas, huoltaja ja tukiopetuksen antanut
opettaja (yhdessä luokanopettajan / -valvojan, aineenopettajan sekä erityisopetta
jan kanssa)

Tilapäinen tukiopetus

Tilapäinen tukiopetus:
Tukiopetus kirjataan aina opettajakohtaisesti
tukiopetuksen
koontilomakkeelle: ajankohta, oppilaan
nimi, oppiaine ja aihe

Tilapäinen tukiopetus:
Huoltajalle ilmoitetaan, jos lapsi jää koulun
jälkeen tukiopetukseen tai tekemään
tehtäviä.

Pitkäaikainen tukiopetusjakso kirjataan

Pitkäaikainen tukiopetusjakso: Opettaja

1) tukiopetuskoontilomakkeelle

ja erityisopettaja suunnittelevat tukiope

2) oppilaskohtaisesti Wilma –järjestelmään

tusjakson yhdessä oppilaan (ja huoltajan)

Säännöllinen tukiopetus on tehostettua

kanssa. Varataan huoltajalle mahdollisuus

tukea tai erityistä tukea, joka suunnitellaan

osallistua tukiopetusjakson tavoitteiden

aina oppimissuunnitelmassa/ HOJKS:ssa ja

määrittämiseen.

arvioidaan tukiopetusjakson jälkeen.

Säännöllinen tukiopetus, poikkeusta

Pitkäaikainen
ja säännöllinen
tukiopetus

pauksessa:
Opettaja ja erityisopettaja suunnittelevat
tukiopetusjakson yhdessä oppilaan ja
huoltajan kanssa.
Päätökset:
Oppilashuoltoryhmän pj. koulunjohtaja/
rehtori päättää pitkäaikaisen ja sään
nöllisen tukiopetuksen käytöstä sekä
tukiopetukseen käytettävästä tun
timäärästä.

Tiedot tarvittavista kirjauksista ja lomakkeista ovat käsikirjassa.
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tiedottamisesta oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin
seurannassa.
Yhteistyömuotoja
• järjestetään tapaamisia, joissa huoltajat / aiemmat
opettajat kertovat lapsensa koulu- ja oppimisvalmiuksista ja tuen tarpeista opettaville opettajille
erityisesti koulupolun nivelvaiheissa.
• annetaan huoltajalle tietoa edistymisestä, tuen
tarpeista, oppilaan vahvuuksista ja kehitysmahdollisuuksista,
• annetaan huoltajille riittävästi tietoa ja ohjausta
läksyjen lukemisen seurantaan.
• järjestetään mahdollisimman monenlaisia kodin ja
koulun yhteistyötilaisuuksia, jotta kaikki huoltajat
saadaan mukaan oppilaan oppimisen tukemiseen.
Ks. luku 5.2.1 Yhteistyö kodin kanssa
• annetaan tietoa oppimiseen ja koulunkäyntiin
liittyvistä asioista ja vaikeuksista huoltajille sekä
tarvittaessa ohjataan huoltajan toimintaa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa koulussa tai oppilaan
kotona.
Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisessä
tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuollon
palveluista vastaavien kanssa. Erityisopettaja pyytää
huoltajan luvalla koulupsykologin ja – kuraattorin
konsultointia oppimisvaikeuksien arvioinnissa. Ks.
luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen.
Osa-aikainen erityisopetus osana yleistä tukea
Erityisopettaja tekee yhteistyössä luokanopettajan
kanssa tiivistä yhteistyötä jo oppilaan esiopetuksen
aikana ja suunnittelee yhdessä koulun rehtorin/-johtajan sekä oppilashuollon henkilöstön kanssa koulutulokkaiden koulun aloittamiseen liittyviä toimintamuotoja kuten oppilaiden luokkasijoittelua, kouluun
tutustumispäivää, huoltajien tiedotustilaisuuksia,
vanhempainkoulua ja muita tapaamisia.
Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla voidaan vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja. Oppilaan
oppimisen vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä arvioidaan
ja oppilaan tulee saada tarvitessaan osa-aikaista
erityisopetusta.
• Osa-aikainen erityisopetus yleisen tuen muotona
järjestetään joustavissa opetusryhmissä, samanaikaisopetuksena ja/tai yksilö- ja pienryhmäopetuksena.
• Osa-aikainen erityisopetus pitkään jatkuvana
tukena kirjataan erityisopetuskorttiin. Ennen tehos-

tetun tuen aloittamista arvioidaan oppilaan saaman
osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys, vaikutus ja
tarve jatkossa.
Osa-aikainen erityisopetus tehostetun tuen
aikana
Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Ennen
tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan yleisen tuen aikana saaman
osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus
sekä tarve osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa.
Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsema osa-aikainen erityisopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen.
Oppiaineiden opetuksessa voidaan keskittyä oppiaineiden oppimäärien ydinsisältöihin. Opetus järjestetään samanaikaisopetuksena oppilaan luokassa
tai pienemmässä ryhmässä. Tarvittaessa opetus
järjestetään yksilö- tai pienryhmäopetuksena.
Osa-aikainen erityisopetus erityisen tuen aikana
Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös
erityisen tuen aikana riippumatta siitä opiskeleeko
hän yleisopetuksen ryhmässä tai erityisryhmässä.
Oppilaan aiemmin saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen
erityisopetukseen arvioidaan osana pedagogista
selvitystä.
Oppilaan tarvitsema osa-aikainen erityisopetus,
sen tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKS:aan.
Osa-aikainen erityisopetus erityisenä tukena järjestetään tarvittaessa silloin, kun erityisopetuksen
pienryhmässä ei voida eriyttää opetusta riittävästi
oppilaan yksilöllisen tuen tarpeen mukaan. Tällöin
osa-aikainen erityisopetus erityisen tuen muotona
järjestetään yksilö- ja pienryhmäopetuksena.
Osa-aikainen erityisopetus erityisen tuen muotona suunnitellaan ja arvioidaan oppilaan ja huoltajan
kanssa oppilaan HOJKS:ssa. Oppilaan aiemmin
saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja
vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen erityisopetukseen
arvioidaan osana pedagogista selvitystä. Oppilaan
tarvitsema osa-aikainen erityisopetus, sen tavoitteet
ja järjestäminen kirjataan HOJKS:aan.
Osa-aikaista erityisopetusta erityisen tuen aikana
antaa oppilaan oma erityisluokanopettaja tai koulun
erityisopettaja. Erityisluokanopettaja tekee yhteistyötä koulun erityisopettajan kanssa oppimisvaikeu
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Toiminnan sisällöt

Tavoite

Yhteistyö ja vastuut

1. Oppilaan osaaikaisen erityisopetuksen tavoitteiden,
toimintamuotojen ja
arvioinnin suunnittelu

• Osa-aikainen erityisopetus nojaa
oppilaan vahvuuksiin, antaa haasteita ja
tukee oppilaan oppimista.
• Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on, että oppilaan oppimisminäkuva
(= käsitys vahvuuksista ja taidoista)
vahvistuu. Osa-aikaisen erityisopetuksen
toimintamuodot suunnitellaan oppilaskohtaisesti tämän tavoitteen suunnassa.

• Erityisopettaja vastaa yhdessä
oppilaan opettajan kanssa osa-aikaisen
erityisopetuksen suunnittelusta,
toteutuksesta ja arvioinnista.
• Luokanopettaja tai – valvoja vastaa
yhdessä erityisopettajan kanssa
huoltajalle tiedottamisesta.
• Erityisopettaja vastaa tarvittaessa
moniammatillisen yhteistyön käynnistämisestä (kouluterveydenhoitaja,
koulukuraattori ja – psykologi sekä
terapeutit ja kuntoutushenkilöstö:
LKS, Kolpene, Tervaväylä)

2. Lasten koulu- ja
opiskeluvalmiuksien
arviointi ja kehittäminen sekä oppimaan
oppimisen ohjaus
• lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan taitojen arviointi
• keskittymisen,
tarkkaavuuden ja
toiminnanohjaamisen arviointi

• Havaitaan, tunnistetaan ja arvioidaan
oppilaan vahvuuksia ja tuentarpeita.
• Kehitetään oppilaan vahvuuksia ja poistetaan oppimisen esteitä.
• Opetetaan monipuolisia opiskelutekniikoita ja ohjataan oppilasta niin, että hän
kokee hallinnantunnetta omasta osaamisestaan.
• Seurataan ja arvioidaan säännöllisesti oppilaan oppimisen ja sosiaalisten taitojen
kehittymistä.

• Tiedonsiirto nivelvaiheissa
• Erityisopettaja vastaa oppilaan oppimis- ja kouluvalmiuksien arvioinnista
yhdessä opettavien opettajien kanssa.
• Erityisopettaja tekee tarvittavat luki- ja
matemaattisten valmiuksien seulonnat ja yksilöarvioinnit
*arviointisuunnitelma käsikirjassa.

3. Opetus- ja kasvatustoiminta
• lukiopetus
• matematiikan perustaidot
• oppimisen tukeminen oppiaineissa
• puheopetusjaksot
• sosiaalisten taitojen
tukeminen

• Opetetaan ja ohjataan oppilaan oppimista ja kasvua opetussuunnitelmassa,
tarkemmin oppilaan oppimissuunnitelmassa/ HOJKS:ssa määriteltyjen
tavoitteiden mukaan.
• Asetetaan tavoitteet niin, että oppilas
saa riittävästi haasteita ja onnistumisen
kokemuksia oppiaineiden opiskelussa.
• Tuetaan vanhempien kasvatusta ja vahvistetaan kodin kasvatusvastuuta lapsen
ensisijaisena kasvattajana.

• Erityisopettaja vastaa osa-aikaisen
erityisopetuksen antamisesta ja tekee
yhteistyötä oppimisen ja kasvun seurannassa huoltajien, muiden opettajien
ja tarvittaessa muden asiantuntijoiden
kanssa.
• Luokkaa / oppiainetta opettava
opettaja vastaa opetuksesta silloin
kun erityistä tukea saava oppilas on
sijoitettuna yleisopetuksen ryhmään.
Luokan- /aineen opettaja ja erityisopettaja tekevät tällöin tiivistä yhteistyötä.

4.Oppimisympäristön
muokkaus, oppimateriaalin suunnittelu
ja tuottaminen sekä
opettajien ja koulunkäynninohjaajien
konsultointi

• Annetaan opettaville opettajille ja
koulunkäynninohjaajille tietoa ja välineitä
turvallisen ja kannustavan oppimisilmapiirin rakentamiseksi.
• Huolehditaan, että oppiaines on
oppilaalle oppimissuunnitelmassa /
HOJKS:ssa määriteltyjen tavoitteiden
mukaista ja sellaisessa muodossa, että
tavoitteellinen opiskelu voi toteutua.

• Erityisluokanopettajan/ erityisopettajan
ja yleisopetuksen luokan- ja aineenopettajien yhteistyö ja konsultointi
kirjataan oppimissuunnitelmaan/
HOJKS:aan.

den pedagogisessa arvioinnissa ja osa-aikaisen
erityisopetuksen suunnittelussa sekä arvioinnissa.

5.1.3 Erityisopetus
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja
muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta3. Erityisopetus on erityisen
tuen keskeinen pedagoginen osa-alue ja sen tehtävänä on tukea oppilaan oppimista.
Erityisopetuksen järjestämisessä noudatetaan
’Inkluusioon pyrkivä kasvatus ja opetus’ -periaatetta.
Periaatteen mukaan lapsi/oppilas osallistuu koko
ikäluokkansa mukana opetukseen omien edellytystensä ja lähtökohtiensa mukaan. Erityisopetuksen
opetusjärjestelyinä suositaan samanaikaisopetusta ja
joustavia opetusjärjestelyjä, milloin ne ovat mahdollisia ja oppilaan/opetusryhmän edun mukaisia.
Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun
esi- ja perusopetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan pienryhmässä: esiopetuksessa alueellisessa
pienryhmässä tai integroidussa erityisryhmässä,
perusopetuksessa alueellisessa tai koko kaupunkia
palvelevassa pienryhmässä tai muussa soveltuvassa
paikassa. Pienryhmäopetus on mahdollista silloin,
kun sen arvioidaan tukevan oppilaan kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä.
Erityisopetus on yhteistyötä. Esiopetuksen
opettaja/luokanopettaja/aineenopettaja tarvitsee
taitoa käyttää lasten erilaisia tarpeita tukevia pedagogisia menetelmiä ja työskentelytapoja. Tämän
lisäksi erityislastentarhanopettajalla, erityisopettajalla
ja erityisluokanopettajalla on asiantuntijuutta, jota
tarvitaan erityisopetuksen aikana. Esiopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä erityislastentarhanopettajan
kanssa, luokan- ja aineenopettajat erityis-/erityisluokanopettajan kanssa.
Kodin kanssa tehtävässä yhteistyössä noudatetaan Kasvatuskumppanuus-periaatetta. Erityisopetuksen avulla tuetaan kodin kasvatustyötä ja vahvistetaan kodin kasvatusvastuuta lapsen ensisijaisena
kasvattajana.
• Vastuu lapsen kasvatuksesta on ensisijaisesti
huoltajilla.
• Päiväkodinjohtaja/rehtori/koulujohtaja vastaa
siitä, että lapsi/oppilas saa opetussuunnitelman

3

Perusopetuslaki 17 § 1 mom. (642/2010)

mukaista kasvatusta ja opetusta, joka tukee kodin
kasvatustyötä.
• Opettaja/t suunnittelee ja toteuttaa yhdessä
huoltajan kanssa lapsen kasvatukseen liittyvät,
päiväkodissa ja koulussa tuettavat asiat. Tuen
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat
tarvittaessa mukana muut asiantuntijat.
Huoltajalle annetaan tietoa erityisopetuksesta sekä
sen toteutumisesta. Yhteistyötä tehdään tiiviisti.
Huoltajien kanssa sovitaan molemminpuolisesta
tiedottamisesta oppilaan kasvun, oppimisen ja
koulunkäynnin seurannassa. Esiopetuksessa toimintamuotoja ovat:
• päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa,
vanhempainillat,
• yhteydenpito puhelimitse, mahdolliset reissuvihkot, pedannet -sivut ja
• tiimityö esiopetusta antavan henkilöstön sekä
mahdollisen erityisavustajan kanssa.
Perusopetuksessa annetaan tietoa erityisopetuksesta ja sen toteutumisesta, annetaan huoltajille
riittävästi ja kyllin usein tietoa ja ohjausta läksyjen
lukemisen seurantaan ja annetaan riittävää tietoa
jatko-opinnoista ja valintakäytänteistä, esitellään oppilaitoksia. Perusopetuksessa toimintamuotoja ovat
• vanhempainvartit ja muut tapaamiset,
• yhteydenpito puhelimitse, reissuvihkon ja/tai
Wilma -järjestelmän kautta ollaan säännöllisesti
yhteydessä oppilaan huoltajaan sekä
• erityisopettaja/erityisluokanopettaja ohjaa koulunkäynninohjaajan toimintaa koulussa ja tarvittaessa
myös oppilaan kotona.
Erityisopetuksessa voidaan poiketa oppiaineista ja
niitä koskevasta valtakunnallisesta tuntijaosta sen
mukaan kuin erityistä tukea koskevassa päätöksessä
määrätään.4 Opetusryhmiä muodostettaessa tulee
ottaa huomioon, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa
opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet5. Opetusryhmien muodostamisesta säädetään tarkemmin
perusopetusasetuksessa6.
Sellaisen lapsen/oppilaan, jolle on tehty erityisen
tuen päätös, esi- ja perusopetus sekä muu tuki annetaan hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen
järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.
4

Perusopetuslaki 17 § 1 ja 2 mom. (642/2010)

5

Perusopetusltki 30 § 2 mom.

6

Perusopetusasetus 2 § (893/2010)
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HOJKS on erityisen tuen päätöksen suunnitelmallista
toimeenpanoa ohjaava pedagoginen asiakirja. Siinä
ratkaistaan erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät
seikat ja opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä
oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät
tekijät siten kuin HOJKS:n laatimisen yhteydessä
luvussa 4.5.2 on ohjeistettu.
HOJKS on opetuksen suunnittelun ja arvioinnin
työväline lapsen/oppilaan, huoltajan ja päiväkodin/
koulun ja muiden mahdollisten asiantuntijoiden
välillä.
Esiopetuksessa suunnitelmaan
• kuvataan lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja
oppimiseen liittyvät erityistarpeet
• kirjataan lapsen oppimisvalmiuksiin, työskentelytaitoihin, sosioemotionaalisiin taitoihin sekä motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet
• kirjataan pedagogiset ratkaisut joita voivat olla
samanaikaisopetus, pienryhmätoiminta sekä eriyttäminen
• kirjataan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen
kasvu- ja oppimisympäristöön liittyvät oppilashuollolliset ratkaisut
• kuvataan lapsen mahdollinen osallistuminen muuhun varhaiskasvatustoimintaan
• kasvatuskumppanuuden toteuttaminen
Perusopetuksessa suunnitelmaan
• kirjataan yhteisesti sovitut käyttäytymiseen ja
koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet sekä opetus- ja
ohjaus- ja arviointitavat
• kirjataan oppiaineiden oppimäärien yksilölliset
tavoitteet sekä mahdolliset erikoistumisalueet.
• kirjataan sekä oppilaan ja huoltajan että opettajien
huomiota koulu- ja oppimisvalmiuksista
• kiinnitetään erityistä huomiota lapsen vahvojen
alueiden kuvaamiseen opetuksen suunnittelun
pohjaksi
• kirjataan myös oppilaan oppimista mahdollisimman
hyvin tukevat opetusjärjestelyt ja oppimisympäristön eriyttäminen
• kuvataan oppilaan oppimista tukevat oppimisprosessit ja arviointitavat, joilla oppilas parhaiten voi
näyttää osaamisensa.
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Pienryhmäopetuksessa tuetaan oppilaan oppimista erityisopetuksena HOJKS:ssa määriteltyjen
tavoitteiden suuntaisesti. Pienryhmäopetuksen ja
osallistavan7 opetuksen määrä määritellään vähintään
vuosittain HOJKS:ssa. Ensimmäinen HOJKS laaditaan pedagogisen selvityksen pohjalta. Se päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa ja arvioidaan
vähintään kerran vuodessa, yleensä keväällä.
HOJKS -palavereiden lisäksi tehdään tiivistä ja
säännöllistä yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa
oheiskasvattajien kuten harrastusten ohjaajien
kanssa. Opetus suunnitellaan tarvittaessa laajempana moniammatillisena yhteistyönä, johon osallistuvat huoltajan ja opettajien lisäksi esim. kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja -psykologi sekä
terapeutit ja kuntoutushenkilöstö. Koulukuraattori,
koulupsykologi ja terveydenhoitaja vastaavat osaltaan lapsen ja nuoren itsetunnon ja elämänhallinnan
vahvistamiseen liittyvästä kasvatustoiminnasta.
Muita mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat: perheneuvola, perhetyö, LKS, Kylpeneen keskuslaitos ja
Tervaväylän erityiskoulu.

5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen
ja opetuksesta vapauttaminen
Oppilas opiskelee ensisijaisesti perusopetuksen
yleisen oppimäärän mukaisin tavoittein. Opetus
järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset
ja se voi perustua erilaajuisiin oppimääriin8. Ennen
oppimäärän yksilöllistämistä ja opetuksesta vapauttamista oppilaan oppimista tuetaan eriyttämisen ja
oppimisen tuen avulla:
Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan
opiskelua yleisen ja tehostetun tuen avulla siten,
että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on
mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. Eriyttämisen avulla oppilaan opiskelua voidaan tukea esim.
keskittymällä oppiaineen ydinsisältöihin, antamalla
lisäaikaa, järjestämällä opetus eri tilassa ja luomalla
mahdollisuuksia näyttää osaamisensa erikoistehtävin. Eriyttämisratkaisuja on kuvattu kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin käsikirjassa.

7

Osallistavalla opetuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä
erityisen tuen piirissä olevan oppilaan opetuksen järjestämistä
yleisopetuksen luokassa.

8

Perusopetuslaki 3 § 2 mom. (477/2003) ja 11 § 1 mom.
(453/2001)

Mikäli edes ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden
saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole
oppilaalle mahdollista, yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute tai esimerkiksi
puutteellinen opiskelutekniikka eivät sellaisenaan
voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan
oppilasta tulee tukea näissä asioissa muilla sopivilla tavoilla. Oppilaalle ja huoltajalle tulee selvittää
yksilöllistettyjen oppimäärien mahdolliset vaikutukset
jatko-opintoihin.
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason
määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle
riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä
määrätään erityisen tuen päätöksessä. Oppimäärää
ei voida yksilöllistää ilman erityisen tuen päätöstä.
Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen
tuen tarpeesta. Jos pedagogisessa selvityksessä
todetaan, että oppilaan ei tukitoimista huolimatta arvioida saavuttavan oppiaineessa yleisen oppimäärän

ERIYTTÄMINEN

OPPIMISEN
TUKEMINEN

oppimäärän
yksilöllistäminen

opetuksesta
vapauttaminen

mukaisia tavoitteita hyväksytysti, oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään. Kunkin oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella oppiainetta
yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen
oppimäärä yksilöllistää. Jos yksilöllistettävien oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai
vähentää, tehdään uusi pedagoginen selvitys ja sen
pohjalta uusi erityisen tuen päätös.
Niiden oppiaineiden, joissa oppilaan oppimäärä on
yksilöllistetty, tavoitteet, keskeiset sisällöt, oppilaan
edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan oppilaan
HOJKS:ssa. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava
opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä
laativat edellä mainitut HOJKS:n sisällöt.
Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt
johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista ja sisällöistä, usein myös alempien luokkien
tavoitteita ja sisältöjä soveltamalla. Oppilaan opiskelua voidaan tukea lisäksi sopivilla opiskelumateriaaleilla, -välineillä ja -menetelmillä sekä pedagogisilla
järjestelyillä.
Tavoitteiden tulee olla oppilaalle myös riittävän
haasteellisia ja niiden tulee motivoida oppilaan

Oppilaan opiskelua tuetaan yleisopetuksen oppimäärän laajuutta,
syvyyttä ja etenemisnopeutta eriyttämällä.

Oppilaan oppimista tuetaan oppimisympäristöä muokkaamalla, lisäämällä aikuisen ohjausta, antamalla tukiopetusta ja osa-aikaisen erityisopetusta ja lisäämällä oppimista tukevia arviointimenetelmiä.

Jos oppilaan ei arvioida saavuttavan oppiaineessa yleisen oppimäärän
mukaisia tavoitteita hyväksytysti, oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään.
Yksilöllistämisestä päätetään erityisen tuen päätöksessä.

Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat
syyt. Vapauttamisesta tehdään perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitettu
hallintopäätös.
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Taulukko 15. Erityisopetus perusopetuksessa
Toiminnan
sisältö

Tavoite

Toimintatavat erityisopetuksen järjestämisessä
Yleisopetuksen ryhmässä

Pienryhmässä

1. Kasvatustoiminta sekä
kasvun,
oppimisen ja
koulunkäynnin seuranta

• Rakennetaan ja vahvistetaan oppilaan oppimisminäkuvaa ja tuetaan
elämänhallinnan kehittymistä.
• Seurataan säännöllisesti
lapsen/oppilaan oppimista
ja koulunkäynnin sujumista.
• Pidetään yllä molemminpuolista tiedottamista
huoltajan kanssa.

Oppilas on yleisopetuksen
luokan oppilas ja hänelle
suunnattu erityisopetus järjestetään muun opetuksen
ohessa. Luokanopettaja/
luokanvalvoja ja aineenopettajat vastaavat yhdessä
erityisopettajan kanssa
• oppilaan kasvatukseen
liittyvästä toiminnasta
koulussa
• oppilaan erityisopetuksen
suunnittelun ja arvioinnin
toteutumisesta.

Kaikille pienryhmään sijoitetuille oppilaille pyritään
nimeämään oma yleisopetuksen perusopetusryhmä
osallistavaa* opetusta
varten koulunkäynnin
alkaessa 1. luokalla.
Erityisluokanopettaja vastaa
erityisopetuksen suunnittelun ja arvioinnin toteutumisesta sekä oppilaan
kasvatukseen liittyvästä
toiminnasta koulussa.

2. Lasten
koulu- ja
opiskelu
valmiuksien
kehittäminen sekä
opetustoiminta

• Havaitaan ja tunnistetaan
lapsen/oppilaan vahvuudet
ja tuentarpeet.
• Oppimaan oppiminen:
• Kehitetään oppilaan
vahvuuksia ja poistetaan
oppimisen esteitä.
• Seurataan ja arvioidaan
säännöllisesti oppilaan
oppimisen ja sosiaalisten
taitojen kehittymistä. Tavoitteena on, että oppilas
saavuttaa HOJKS:ssa
määritellyt yksilölliset
tavoitteet.

• Erityisopettaja vastaa
tiedonsiirron toteutumisesta nivelvaiheissa
• Erityisluokanopettaja ja/
tai erityisopettaja vastaavat suunnittelun käynnistämisestä ja arvioinnin
toteutumisesta.
• Luokan- tai aineenopettaja
• vastaa opetuksen
toteutumisesta yleisopetuksen luokassa.
• Erityisopettaja/erityisluokanopettaja vastaa
oppilaan erityisopetuksen
toteutumisesta.

• Erityisluokanopettaja vastaa tiedonsiirron toteutumisesta nivelvaiheissa
• Opetuksen suunnittelu
ja arviointi tehdään oppilasta opettavien opettajien, oppilaan ja huoltajan
yhteistyönä.
• Erityisluokanopettaja vastaa oppilaan erityisopetuksen toteutumisesta.
• Luokan- tai aineenopettaja vastaa opetuksen
toteutumisesta silloin
kun oppilas osallistuu
yleisopetuksen luokan
opetukseen.

3.Opettajien ja
koulunkäynninohjaajien
konsultointi

Annetaan tietoa ja ohjausta
erityistä tukea saavien
oppilaiden opetuksesta ja
ohjauksesta pääsääntöisesti
tai osa-aikaisesti opetuksesta vastaaville opettajille ja
koulunkäynninohjaajille.

Erityisopettaja / erityisluokanopettaja
1 tukee erityisen tuen oppilaan opiskelua yleisopetuksen
luokan mukana sekä
2 antaa ammatillista apua opettajille ja koulunkäynninohjaajille.
vastaa erityisopetuksen menetelmällisestä konsultoinnista
sekä yhteistyön organisoinnista muiden asiantuntijoiden
kanssa, esim. puhe- ja toimintaterapeutit

4.Ohjaus toisen asteen
opintoihin

Varmistetaan tehokkaalla
ohjauksella, että oppilas saa
toisen asteen opintopaikan.

Opinto-ohjaaja vastaa toisen asteen opintoihin ohjauksen
toteutumisesta.

*Osallistavalla opetuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisen tuen piirissä olevan oppilaan opetuksen järjestämistä
yleisopetuksen luokassa.
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Taulukko 16. Erityisopetus esiopetuksessa
Toiminnan
sisältö

Tavoite

Toimintatavat erityisopetuksen järjestämisessä

1. Kokonaisvaltainen
ja suunnitelmallinen
kasvun ja
oppimisen
prosessi ja
sen arviointi

• Vahvistetaan lapsen
itsetuntoa.
• Arvioidaan säännöllisesti
lapsen kasvua, kehitystä ja
oppimista.
• Pidetään yllä kodin ja
esiopetuksen yhteistyötä
päämääränä kasvatuskumppanuus

• Lapsi on osallisena vertaisryhmässä.
• Ryhmän toiminta rakentuu lasten yksilöllisistä tarpeista
hyödyntäen toiminnallisia pienryhmiä ja tarvittaessa yksilöllistä ohjausta.
• Esiopetuksen henkilöstö vastaa toiminnasta tehden
yhteistyötä kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa ja
muun mahdollisen moniammatillisen verkoston kanssa.
• Integroidussa ryhmässä erityislastentarhanopettaja toimii
varhaisvuosien erityiskasvatuksen asiantuntijana.

2. Lasten
oppimisedellytysten
edistäminen
ja psykososiaalisen
hyvinvoinnin
turvaaminen

• Havaitaan ja tunnistetaan
lapsen vahvuudet ja
tuentarpeet.
• Kehitetään lapsen
vahvuuksia ja tuentarpeita
oikea-aikaisesti muokkaamalla oppimisympäristöä
tukemaan lapsen yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista.
• Arvioidaan säännöllisesti
lapsen HOJKS:n
• toteutumista huoltajien ja
mahdollisen moniammatillisen verkoston kanssa.

• Esiopetuksen henkilöstö vastaa suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista tehden yhteistyötä huoltajien,
kiertävän erityislastentarhanopettajan ja mahdollisen muun
moniammatillisen verkoston kanssa.

3. Esiopetuksen
henkilöstön
konsultointi
ja ohjaus

• Konsultoidaan ja ohjataan
erityistä tukea saavien
lasten esiopetuksen henkilöstöä.

• Kiertävä erityislastentarhanopettaja konsultoi esiopetuksen
henkilöstöä varhaisvuosien erityispedagogissa asioissa
yhdessä mahdollisen muun moniammatillisen verkoston
kanssa.
• Integroidussa erityisryhmässä ryhmän erityislastentarhanopettaja tukee ja ohjaa ryhmän muuta henkilöstöä.

4. Nivelvaihe
perusopetukseen

• Varmistetaan lapsen oppimisen, kasvun ja kehityksen sekä psykososiaalisen
hyvinvoinnin kannalta
tarpeellisen tiedon
siirtyminen yhteistyössä
huoltajien ja mahdollisen
muun moniammatillisen
verkoston kanssa.

• Noudatetaan oppilashuollon toimintaohjeistusta nivelvaiheen tiedon siirron prosessista.
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opiskelua. Siksi tavoitteet asetetaan siten, että hyvin
työskennellen oppilas voi saada yksilöllisesti tason
hyvä. Näin menetellen oppilas voi erinomaisesti
työskennellen saavuttaa myös kiitettäviä arvosanoja.
Jos oppilas opiskelee yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen
numeroarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä
opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa. Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että
oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet
yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.
Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen
vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän
opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt. Vapauttamisesta tehdään perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitettu hallintopäätös. Ennen päätöksen tekemistä
oppilas on pääsääntöisesti opiskellut oppiainetta
yksilöllisten oppimistavoitteiden mukaisesti erityisen
tuen piirissä.
Maahanmuuttajataustaisen oppilaan vapauttamista oppiaineiden opiskelusta tulee harkita tarkoin.
Mikäli oppilas perustelluista syistä vapautetaan,
esim. ruotsin kielen opiskelusta, pitämättä jäävät
oppitunnit käytetään S2 (= suomi toisena kielenä) tai
muun oppiaineen opiskeluun. Maahanmuuttajataustaiselle lapselle ja nuorelle on niin ikään annettava
riittävästi aikaa suomen kielen oppimiseen ennen
kuin oppimisvaikeutta voidaan luotettavasti arvioida
ja oppimääriä yksilöllistää.
Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti
vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää
vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa9.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien
oppilaiden oppiaineiden opiskelusta vapauttaminen
kuvataan luvussa 5.1.5.

5.1.5 Pidennetty oppivelvollisuus
Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen
vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole
mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa
oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä
aikaisemmin ja kestää 11 vuotta10. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille
annettavassa esiopetuksessa kestää yhden tai kaksi

vuotta11. Tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia
niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat
vaikeasti vammaiset ja kehityksessään viivästyneet
lapset. Näkö- ja kuulovammaiset lapset sekä kielelliseltä kehitykseltään hitaasti kehittyvät lapset ovat
oikeutettuja pidennettyyn oppivelvollisuuteen.12
Myös vaikea sairaus voi olla syynä oppivelvollisuuden pidentämiseen.
Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään
pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista.
Lapselle tehdään tällöin päätös myös erityisestä
tuesta. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista
edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta13.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella tämä oikeus alkaa sen vuoden syyslukukauden
alussa, jolloin lapsi täyttäää viisi vuotta. Päätös
oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan ennen
esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle,
erityistä tukea saavalle lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma esiopetuksen alkaessa. (Ks.s xx). Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä opiskelevat lapset
ovat oikeutettuja aamu- ja iltapäivätoimintaan, joka
on kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain
mukaan heille maksuton.14
Jos oppilas ei kuulu enää pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, tulee tehdä päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin oppilas siirtyy
yleisen oppivelvollisuuden piiriin.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan tarvittaessa järjestää siten,
ettei yhteisenä aineena opeteta toista kotimaista
kieltä eikä vierasta kieltä, oppiaineita voidaan yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi ja jakaa osa-alueisiin. 15
Ks. Opetuksen järjestäminen oppiainekokonaisuuksittain
Lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen
piiriin edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä.
Lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidenne11 Perusopetuslaki 25 § 2 mom.
12 Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997)
13 Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010) ja 26 a § 1 mom.
(1288/1999)
14 Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki 2 § 10 mom.

9

Perusopetusasetus 5 § 1 mom.

10 Perusopetuslaki 25 § 2 mom.
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15 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen
tuntijaosta (Tuntijakoasetus) (1435/20001) 9 § 2 mom.

tyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan
vaikutuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi
oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen.
Pidennetty oppivelvollisuus tarkoittaa oppivelvollisuuden alkamista vuotta säädettyä aikaisemmin,
oppivelvollisuus ei pidenny perusopetuksen keskeltä
tai lopusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
oleva oppilas ei aina käytä oppivelvollisuuden
suorittamiseen 11 vuotta. 11-vuotta täyttyy vain siinä
tapauksessa, että oppilas aloittaa oppivelvollisuuteen

1

kuuluvan esiopetuksen 6-vuotiaana ja käyttää lain
antaman mahdollisuuden käydä esiopetusta kaksi
vuotta. Perusopetus käsittää aina vuosiluokat 1-9,
kestää yleensä 9 vuotta eikä voi jatkua pidempään
ellei oppilas jää luokalleen. Perusopetuksen päättötodistuksen saatuaan oppilas voi osallistua lisäopetukseen, mikäli kunta sitä järjestää.
Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen edistymisen, tuen
tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella. Pidennetyn

2

3

VARHAISKASVATUS

5-vuotias
• pidennetyn päätös
• erityisen tuen päätös
• esiopetus alkaa

6-vuotias
• oppivelvollisuuden
suorittamiseen
kuuluva lukuvuosi
esiopetuksessa

Esi- ja alkuopetuksen
yhteistyö
Pedagoginen selvitys
Päätös: erityinen tuki
jatkuu/loppuu

7-vuotias
• koulunkäynti alkaa
perusopetuksessa
• 9 vuosiluokkaa

Pidennetyn oppivelvollisuuden esityksen pohjaksi: Arjen
havainnot kotona ja päiväkodissa, arvioinnit, terapeuttien,
psykologin ja lääkärin havainnot
ja tutkimukset. (Käsikirja)

6-vuotias
• pidennetyn päätös
• erityisen tuen päätös
• esiopetus alkaa ja kestää yhden lukuvuoden

Esi- ja alkuopetuksen
yhteistyö
Pedagoginen selvitys
Päätös: erityinen tuki
jatkuu/loppuu

7-vuotias
• koulunkäynti alkaa
perusopetuksessa
• 9 vuosiluokkaa

6-vuotias
• kootaan vahvat
perustelut siihen,
että lisävuosi tukee
perusopetuksen
tavoitteiden saavuttamista
• pidennetyn päätös,
erityisen tuen päätös
• esiopetus alkaa
6-vuotiaana, kestää 2
vuotta, tällöin perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta
tehdään erillinen
hallintopäätös

Esi- ja alkuopetuksen
yhteistyö
Pedagoginen selvitys
Päätös: erityinen tuki
jatkuu/loppuu

8-vuotias
• koulunkäynti alkaa
perusopetuksessa
• 9 vuosiluokkaa
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Taulukko 17. Pidennetty oppivelvollisuus
Koulupolku

Suunnitelmat / arviointi /
yhteistyö huoltajan kanssa

Toimijat ja vastuut

Arjen havainnot kotona ja
päiväkodissa,
arvioinnit päiväkodissa

Varhaiskasvatussuunnitelma
• tehdään yhdessä huoltajan kanssa
• arvioidaan vuosittain
Arviointivälineinä käytetään tarvittaessa: Varsu

Huoltajat, lastentarhanopettaja,
kiertävä erityislastentarhanopettaja/ erityislastentarhanopettaja ja mahdollinen
muu moniammatillinen verkosto esim.
lapsen terapeutit.

Tarvittavat psykologin /
lääkärin tutkimukset

• Varhaiskasvatussuunnitelma ja sen
arviointi
• Psykologin/lääkärin/terapeuttien
lausunnot. Asiantuntijalausunnot
ovat ohjeellisia. Mikäli niistä
poiketaan, päätökseen kirjataan
poikkeamisen perustelut.

Huoltajat, lastentarhanopettaja,
kiertävä erityislastentarhanopettaja/
erityislastentarhanopettaja
ja mahdollinen muu moniammatillinen
verkosto esim. lapsen terapeutit.

Erityisen tuen päätös
pidennetyssä oppivelvollisuudessa
(5 – 6v.)

• Huoltajaa kuullaan/huoltajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi
ennen päätöksen tekemistä, lapsi
on läsnä jos lapsen läsnäoloon ei
ole estettä.

• Kelto/elto vastaa moniammatillisessa
oppilashuoltotyössä valmistelusta.
Ennen esi- ja perusopetusta tehtävä
päätös ei vaadi pedagogista selvitystä.
• Erityisopetuksen koordinaattori
• tekee päätöksen erityisestä tuesta
ja pidennetystä oppivelvollisuudesta
päiväkodin johtajan esityksestä. Päätökset kirjataan samaan päätökseen
(17§ 25§).
• Erityisopetuksen koordinaattori tekee
päätöksen koulunkäynnin aloittamisesta säädettyä aikaisemmin tai
myöhemmin (PL 27§).

Esiopetuksen järjestämispaikka:

Suunnittelu yhdessä,
ks. edellä

• Päiväkodin johtaja tekee päätöksen esiopetuksen järjestämispaikasta tehden
yhteistyötä kelton/elton kanssa.
• Integroidun ryhmän osalta yhteistyötä
tehdään erityispäivähoidon rukkasryhmän kanssa.

Nivelvaihe
Pedagoginen selvitys
Opetuksen järjestämispaikka koulussa voi olla
• yleisopetuksen luokka
• alueellinen pienryhmä
• koko kaupunkia palveleva pienryhmä
• * Myllärin koulu

• Koulun erityisopettaja/ erityisluokanopettaja käy esiopetusvuoden
aikana päiväkodissa mahdollisuuksien mukaan ja
on mukana esiopetusvuonna järjestettävissä HOJKS-palavereissa
• Lapselle järjestetään tutustumisaika kouluun (1-5 päivää)

• Elto/kelto vastaa pedagogisen selvityksen kokoamisesta.
• Erityisopetuksen koordinaattori tekee
päätöksen erityisen tuen jatkamisesta/
lopettamisesta.

Perusopetuksen aikana

Yhteistyö ks. luku 5.2.2 Ohjaus,
5.1. osa-aikainen erityisopetus,
erityisopetus

Erityisen tuen päätösten tarkistaminen
2.-3 luokkien nivelvaiheessa sekä ennen
7. luokka - astetta.

Nivelvaihe toiselle
asteelle

Nivelvaiheen kuvaus ks. 5.2.2
Ohjaus
5.1.6 Toiminta-alueittain opiskelu

Tehtävät ja vastuut luku
5.2.2 Ohjaus
5.1.6 Toiminta-alueittain opiskelu

lähipäiväkodin lapsiryhmä,
alueellinen pienryhmä tai
integroitu erityisryhmä
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oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti alla kuvatuilla
tavoilla.
Poikkeustapauksessa lapsi siis voi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin16 eli sinä
vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Perusopetuksen
myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen
hallintopäätös.

5.1.6 Toiminta-alueittain opiskelu
Silloin kun opetusta ei voida oppilaan vaikean vamman tai vaikean sairauden vuoksi järjestää oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti, opetus tulee
järjestää toiminta-alueittain.17 Opetussuunnitelmaan
kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli
ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten
toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.
Opiskelun järjestämisestä toiminta-alueittain
päätetään erityisen tuen päätöksessä.18 Oppilaan
opetuksen järjestäminen suunnitellaan oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa
suunnitelmassa.
Toiminta-alueet tulee jakaa opetussuunnitelmassa
osa-alueiksi. Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä
edistää kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää
motoristen toimintojen suunnittelun ja ohjauksen,
tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja
lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita.
Kommunikaatiotaitojen oppimisen tavoitteena on
orientoitumisreaktion muodostuminen ja sen pohjalle rakentuva erilaisten ilmaisujen ymmärtäminen
ja tuottaminen. Kielen ja kommunikaation opetuksen
tulee sisältää kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsiteja sanavarastoa, viittomien, merkkien, symbolien,
kirjainten ja sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä
ajattelua kehittäviä osa-alueita.
Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena
on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen.
Osa-alueiden tulee sisältää vuorovaikutustaitoja ja
itsehallinnan taitoja koskevia tavoitteita.

16 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen
tuntijaosta (Tuntijakoasetus) (1435/20001) 9 § 2 mom.

Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on
lisätä oppilaan aktiivista osallistumista elinympäristön
toimintoihin ja edistää hänen omatoimisuuttaan
ja itsenäistymistään. Osa-alueiden tulee sisältää
terveyttä ja turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja,
asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan
viettoa koskevia tavoitteita.
Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on,
että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan
ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Osaalueiden tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja
syyseuraussuhteen oppimisen harjoituksia.
Opetuksen järjestäminen oppiainekokonaisuuksittain
Oppiaineista voidaan muodostaa integratiivisia
oppiainekokonaisuuksia oppilaan henkilökohtaisten
oppimisedellytysten mukaan opetussuunnitelmassa
määritellyn tuntijaon pohjalta. Oppiainekokonaisuuksia muodostettaessa huomioidaan se, että oppiainekokonaisuudet puretaan oppiaineiksi arviointia
varten.19
Oppiainekokonaisuuksia voidaan muodostaa
kaikille yhteisistä oppiaineista sekä valinnaisista
aineista. Oppiainekokonaisuudet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa
suunnitelmassa (hojks:ssa).
Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirjaan on koottu malleja erilaisista oppiainekokonaisuuksista.
Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain
Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaan, muulla
tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan
opetus voidaan järjestää perustellusti toimintaalueittain. Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon
sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen
päätöksessä.
Minkään toiminta-alueen kehitystä ei voi tarkastella eikä harjaannuttaa erillään muiden alueiden
kehittymisestä. Jokaisen toiminta-alueen kehittyminen ja taitojen kasvaminen on sidoksissa muiden
alueiden kehittymiseen. Oppilaan oppimisvalmiudet,
yksilölliset edellytykset ja henkilökohtaiset tarpeet
ovat opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen asettamisen lähtökohta. Kaiken opetuksen tavoitteena on,
että oppilas kykenee yleistämään oppimiaan taitoja
omassa elämässään. Toiminta-alueittain etenevässä

17 Tuntijakoasetus 9 § 3 mom. ja Perusopetuslaki 18 § 1 mom.
18 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)

19 Valtioneuvoston asetus 1435/2001 9 § 2 mom.
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opetuksessa oppilaiden luokka-asteen tuntimäärä
vastaa yleisopetuksen tuntimäärää.
Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat:
• motoriset taidot
• kieli ja kommunikaatio
• sosiaaliset taidot
• kognitiiviset taidot
• päivittäisten toimintojen taidot

Motoristen taitojen osa-alueet:

Toiminta-alueittain opiskelusta siirrytään oppiaineittain/oppiainekokonaisuuksittain järjestettyyn opetukseen silloin kun se on mahdollista ja oppilaan edun
mukaista. Tässä yhteydessä täytyy tehdä mahdollinen päätös oppiaineen opiskelusta vapauttamisesta.
Päätös siirtymisestä opiskelemaan oppiaineittain
kirjataan erityisen tuen päätökseen.

1. Motoristen taitojen suunnittelu ja ohjaus
• oppilas harjaantuu oman toimintansa ohjaamiseen
• oppilas oppii monipuolisesti sekä karkea- että
hienomotorisia perustaitoja
• oppilas kokee liikunnan iloa ja saa virikkeitä
liikunnan harrastamiseen

Motoriset taidot (integroituvat seuraaviin oppiaineisiin: liikunta, kuvataide, käsityö)

2. Kehon tuntemus
• oppilas tiedostaa oman kehonsa ja sen osat
• oppilas hahmottaa oman kehonsa suhteessa
ympäristöönsä sekä toimintaan
• oppilas tiedostaa erilaisia liikkumistapoja

Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Motoriset taidot
vaikuttavat ihmisen toiminnan tasoon ja suorituskykyyn. Ne ovat perusta adaptiiviselle käyttäytymiselle
eri ikäkausina. Tavoitteisiin pyritään opettamalla
oman kehon ja sen eri osien tuntemusta. Opetus
sisältää muun muassa liikkumisen tapojen tiedostamisen sekä käsillä toimimisen, silmän ja käsien tai
jalkojen koordinaation sekä liikkeen yhdistämisen
niihin.
Opetuksen tavoitteet valitaan yksilöllisesti
oppilaan motorisen kehitystason ja fyysisen rajoitusten perusteella. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää
niiden jakamista pienempiin osatavoitteisiin. Motoristen taitojen tehtävänä on vaikuttaa myönteisesti
oppilaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen sekä
kognitiiviseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan fyysinen ja
motorinen kehitys, terveydentila ja mahdolliset rajoitukset. Huomioitava on myös luonto ja vuodenajat,
lähiympäristö sekä koulun tarjoamat mahdollisuudet
ja resurssit.
Motoriset taidot vaikuttavat ihmisen toiminnan
tasoon ja suorituskykyyn. Ne ovat perusta adaptiiviselle käyttäytymiselle eri ikäkausina. Tavoitteisiin
pyritään opettamalla oman kehon ja sen eri osien
tuntemusta. Opetus sisältää muun muassa liikkumi-
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sen tapojen tiedostamisen sekä käsillä toimimisen,
silmän ja käsien tai jalkojen koordinaation sekä
liikkeen yhdistämisen niihin.
Opetuksen tavoitteet valitaan yksilöllisesti
oppilaan motorisen kehitystason ja fyysisen rajoitusten perusteella. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää
niiden jakamista pienempiin osatavoitteisiin.

3. Tasapaino ja koordinaatio
• oppilas kontrolloi omaa kehoaan
• oppilas oppii silmän ja käden/ jalan koordinaatiotaitoja
4. Rytmi
• oppilas oppii käyttämään kehon rytmiä liikkeissään ja toiminnassaan
5. Kestävyys ja lihasvoiman kehittäminen
• oppilas harjaantuu havaintomotorisissa ja motorisissa perustaidoissaan
• oppilas pyrkii ylläpitämään ja kehittämään
peruskuntoaan
Motoristen taitojen opetusmenelmiä: Knill, Petö,
motorinen rata, Sherborne, vähimmäisohjaus, tehtäväanalyysi, Snoezehlen, mallioppiminen, Brain gym,
Delacato, Halliwik, Lilli Nielsen, ehdollistaminen,
yleistäminen, strukturoitu opetus, vahvistaminen
ja palkitseminen, eriyttäminen, yksilöllistäminen ja
eheyttäminen.

Kieli ja kommunikaatio (integroituvat seuraaviin
oppiaineisiin: äidinkieli)
Kielen ja kommunikaation tavoitteena on oman
kommunikaatiotavan löytäminen, vuorovaikutus ympäristön kanssa, ymmärretyksi tuleminen ja muiden
ymmärtäminen.
Kieli ja kommunikaatio ei rajoitu ainoastaan
puheen tukemiseen. Käsite- ja sanavaraston laajentamisen tukena voidaan käyttää kommunikaatiota
tukevia menetelmiä ja välineitä kuten viittomia, erilaisia merkkejä, symboleja, kuvia sekä sanojen tunnistamista. Häntä ohjataan ymmärtämään ja ottamaan
vastaan pyyntöjä, erilaisia tunteita, tervehdyksiä ja
kommentteja. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden
yksilölliset tarpeet ja haasteet kommunikaationsa
kehittymisessä.
Tavoitteisiin pyritään kehittämällä oppilaan oppimisen edellytyksiä harjaannuttamalla hänen aistitoimintojaan sekä havaintomotorisia ja karkeamotorisia
taitojaan siten, että hänellä on mahdollisuus tehdä
havaintoja ja saada kokemuksia ympäristöstään eri
aistikanavien kautta. Tällöin kehittyvät hänen havaintonsa ja tietonsa omasta itsestään, ympäristöstään
sekä suhteestaan ympäröivään tilaan.
Kielen ja kommunikaation osa-alueet:
1. Kielellinen tietoisuus
• symbolifunktion kehittyminen
• oppilas ymmärtää kommunikaation merkityksen
ja voiman
• oppilas ymmärtää kielen ja kommunikaation
vuorovaikutuksellisen merkityksen
2. Ilmaisujen ymmärtäminen ja tuottaminen
• oppilas ymmärtää hänelle suunnattua kommunikaatiota.
• oppilas osaa tehdä kommunikaatioaloitteita
sekä ylläpitää kommunikaatiotaan.
3. Kommunikaation keinot
• oppilas ymmärtää ja oppii tarvittaessa käyttämään vuorovaikutuksen tukena
puhetta tukevaa ja /tai korvaavaa kommunikaatiomenetelmää.
• oppilas ymmärtää ja käyttää oppimiaan kommunikaatiomenetelmiä eri tilanteissa.

4. Kirjainten, sanojen ja lauseiden tunnistaminen
ja käyttö
• oppilas ymmärtää puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien symboloivan merkityksen.
• oppilas laajentaa käsite- ja sanavarastoon
Kielen ja kommunikaatiotaitojen opetus
menetelmiä:
Knill, Adolfsson, motorinen rata, bright start, IEohjelma, fasilitointi, vähimmäisohjaus, tehtäväanalyysi, Snoezehlen, PECS, mallioppiminen, brain gym,
ehdollistaminen, yleistäminen, strukturoitu opetus,
vahvistaminen ja palkitseminen, eriyttäminen ja
yksilöllistäminen, eheyttäminen, konstruktivistinen
opetus ja Tikas.

Sosiaaliset taidot (integroituvat seuraaviin oppiaineisiin: musiikki, ympäristö- ja luonnontietous,
uskonto/elämänkatsomustieto, terveystieto,
oppilaanohjaus)
Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen ja tunnetaitojen kehittäminen. Tavoitteisiin pyritään harjoittamalla sosiaalisia
taitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa elämänpiiriä lähiympäristöstä asteittain laajentamalla.
Sosiaalistumiseen vaikuttaa oppilaan muodostama kuva omasta itsestään, ympäristöstään ja
ympäristön häneen kohdistamista odotuksista. Tarve
tutkia, kokeilla ja vaikuttaa ympäristöön vahvistavat
itsenäistä selviytymistä ympäristössä. Tunnetaitojen
kehittymisen lähtökohtana, että lapsi saa kokea
turvallisuutta ja hyväksyntää. Tunnetaitojen harjoittelu vahvistaa myönteistä sosiaalisen oppimisen
ilmapiiriä.
Sosiaalisten taitojen osa-alueet:
1. Vuorovaikutustaidot
• oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.
• oppilas etenee sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa omien edellytystensä mukaisesti.
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2. Tunnetaidot
• oppilas oppii tekemään valintoja erilaisissa
tilanteissa
• oppilas noudattaa sovittuja sosiaalisia sääntöjä
• oppilas oppii sopeutumaan
• oppilas oppii hallitsemaan ja kontrolloimaan
omaa käyttäytymistään.
Sosiaalistentaitojen opetusmenetelmiä:
Knill, Adolfsson, vähimmäisohjaus, tehtäväanalyysi,
mallioppiminen, yleistäminen, strukturoitu opetus,
vahvistaminen ja palkitseminen, eriyttäminen, yksilöllistäminen ja eheyttäminen, draama, konstruktivismi
ja sosiaaliset tarinat.

Kognitiiviset taidot (integroituvat seuraaviin
oppiaineisiin: matematiikka, ympäristö- ja
luonnontietous, terveystieto, historia/yhteiskuntaoppi, äidinkieli)
Kognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan tietojen vastaanottamista, hankkimista, muokkaamista, taltioimista,
mieleen palauttamista ja tiedon soveltamista sekä
ongelmanratkaisua.
Oppimisprosessissa on keskeistä mallista oppiminen ja jäljittely taitojen (kielellinen ja motorinen)
kehittyminen. Opetuksella pyritään siihen, että oppilas kykenee toimimaan ympäristössään tarkoituksenmukaisesti, kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen,
oppii oman toimintansa kautta jäsentämään hankkimaansa tietoa sekä yhdistämään asioita ja tapahtumia mielekkäällä tavalla. Oppimisen tavoitteena on
kognitiivisten taitojen kehittyminen niin, että oppilas
aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan ympäröivän
todellisuuden hahmottamiseksi.
Kognitiivisten taitojen osa-alueet:
1. Aistien stimulointi ja harjoittaminen
• oppilas aktivoituu käyttämään eri aistejaan
2. Luokittelu ja valintojen tekeminen
• oppilas oppii luokittelemaan samanlaiset sekä
erottelemaan erilaiset asiat/esineet
• oppilas oppii tekemään valintoja eri vaihtoehtojen välillä
3. Ongelmanratkaisu
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• oppilas tulee tietoiseksi esineiden pysyvyydestä
aistiensa avulla
• oppilas havaitsee ja paikallistaa esineet/ asiat ja
ymmärtää niiden väliset suhteet
• oppilas oppii käyttämään välineitä päämääränsä
pyrkiessään
• oppilas ymmärtää esineiden väliset suhteet,
käsittelyn ja hallinnan
4. Syy- ja seuraussuhteet
• oppilas ymmärtää omien ja /tai muiden toimintojen seuraukset
• oppilas ennakoi tulevia tapahtumia ja niiden
järjestyksiä signaalien (esim.
esine, kuva, ele) avulla
Kognitiivisten taitojen opetusmenetelmiä:
motorinen rata,PREP, bright start, fasilitointi, vähimmäisohjaus, tehtäväanalyysi, basaali stimulaatio,
Snoezelen, Pecs, mallioppiminen, virejumppa,
Halliwick uinninopetusmenetelmä, Lilli Nielsen,
ehdollistaminen, yleistäminen, strukturoitu opetus,
vahvistaminen ja palkitseminen, eriyttäminen, yksilöllistäminen, eheyttäminen, konstruktivismi, Tikas,
sosiaaliset tarinat.

Päivittäisten toimintojen taidot (integroituvat
seuraaviin oppiaineisiin: kotitalous, terveystieto, ympäristö- ja luonnontietous, biologia,
maantiede)
Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä
oppilaan aktiivista osallistumista elinympäristön
toimintoihin ja edistää hänen omatoimisuuttaan ja
itsenäistymistään.
Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus
osallistua elinympäristönsä päivittäisiin toimintoihin
siten, että virikkeinen ympäristö toimintoineen sekä
motivoiva ja aktiivinen vuorovaikutus antaa perustan
persoonalliseen kasvuun ja kehittymiseen. Taidoissa
harjaantuminen liitetään luonnollisena osana jokapäiväisiin kommunikoinnin, liikkumisen, ruokailun,
pukeutumisen ja siisteyskasvatuksen tilanteisiin sekä
yksilö- että ryhmäopetuksessa. Mahdollisuuksien
mukaan oppilasta ohjataan osallistumaan myös kodin
ja koulun askareisiin ja hahmottamaan erilaisia tiloja,
liikkumaan niissä ja tutustumaan lähiympäristöön ja
sen luontoon.

Päivittäisten toimintojen osa-alueet:
1. Terveys ja turvallisuus
• oppilas toimii terveyttä ylläpitävällä tavalla
• oppilas huomioi vaaratilanteet
• oppilas oppii noudattamaan sääntöjä
2. Arkipäivän elämän taidot
• oppilas oppii itsenäiseen ruokailuun liittyviä
taitoja ja maistaa / syö erilaisia ruokia
• oppilas oppii pukeutumiseen ja riisuuntumiseen
liittyviä taitoja
• oppilas oppii henkilökohtaiseen hygieniaan
liittyviä taitoja
3. Asuminen ja vapaa-aika
• oppilas oppii kodinhoidollisia töitä
• oppilas oppii tuntemaan vapaa-ajan viettomahdollisuuksia
Päivittäisten toimintojen taitojen
opetusmenetelmiä:
vähimmäisohjaus, tehtäväanalyysi, mallioppiminen,
ehdollistaminen, yleistäminen, strukturoitu opetus,
vahvistaminen ja palkitseminen, eriyttäminen,
yksilöllistäminen ja eheyttäminen, konstruktivistinen
opetus

5.2 Ohjauksellinen ja muu tuki
5.2.1 Yhteistyö kodin kanssa
Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa20.
Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas
saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista
opetusta, ohjausta ja tukea21. Lapsi ja oppilas elävät
samanaikaisesti kodin ja koulun vaikutuspiirissä.
Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä lapsen oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan
lapsen- ja oppilaantuntemusta ja auttaa opetuksen
suunnittelussa ja toteuttamisessa. 22
20 Perusopetuslaki 3 § 3 mom.
21 Tuntijakoasetus 4 § 1 mom.
22 Perusopetuslaki 3 § 2 mom. (477/2003), Tuntijakoasetus 2, 3
ja 4 §

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja oman lapsensa tuntemus. Huoltajalla
on vastuu siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa23. Esiopetuksen ja koulun henkilöstö tukevat
kotien kasvatustehtävää ja vastaavat osaltaan lapsen
ja oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä24. Tavoitteena on edistää lasten ja
nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja koko
yhteisön hyvinvointia.
On tärkeää, että huoltajilla on mahdollisuus
osallistua kasvatustyön tavoitteiden asettamiseen,
suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajien ja
lasten sekä oppilaiden kanssa. Henkilöstön on
oltava yhteistyössä huoltajan kanssa niin, että hän
voi osaltaan tukea lapsensa kasvua ja oppimista ja
koulunkäyntiä. Kodin kanssa tehtävää yhteistyötä
toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.
Vastuu kodin kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyö
edellyttää henkilöstön aktiivisuutta ja aloitteellisuutta
sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajan, opettajan sekä lapsen ja oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön lähtökohtana on eri osapuolien
keskinäinen kunnioitus. Kodin kanssa tehtävässä
yhteistyössä otetaan huomioon perheiden erilaisuus,
yksilölliset tarpeet sekä perheen kieli- ja kulttuuritausta.
Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta,
opetuksen järjestämisestä, lapsen ja oppilaan tuen
tarpeista ja tuen saannin mahdollisuuksista, opintoihin liittyvästä arvioinnista ja huoltajan mahdollisuudesta osallistua kodin ja esikoulun/koulun väliseen
yhteistyöhön sekä yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Huoltajille tulee antaa tietoa
myös oppilashuollon toiminnasta25 sekä yksikön toimintamalleista ja tiedottamiskäytänteistä erilaisissa
ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Kodin ja
koulun yhteistyössä seurataan oppilaan poissaoloja.
Luvattomista poissaoloista tulee ilmoittaa oppilaan
huoltajalle26.
Esiopetuksen loppuvaiheessa huoltajille tulee
antaa tietoa aj mahdollisuus keskustella lapsen
23 Perusopetuslaki 26 § 2 mom. (477/2003), Lastensuojelulaki
(417/2007) 2 § 1 mom.
24 Perusopetuslaki 3 § 2 mom. (477/2003), Tuntijakoasetus 2, 3
ja 4 § ja Lastensuojelulaki (417/2008) 2 § 2 mom.
25 Perusopetuslaki 31 a § 3 mom. (642 /2010), 3 § 3 mom. ja 26
§ 2 mom., Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston asetus 4 § 2 mom., 9, 13, 14,
15 § ja Lastensuojelulaki 9 ja 12 §
26 Perusopetuslaki 26 § 2 mom. (477/2003)
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koulunkäynnin aloittamiseen liittyvistä kysymyksistä
ja mahdollisista erityistarpeista lapsen opettajien ja
oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa27.
Käsiteltäessä yksittäisen lapsen tai oppilaan
tukeen liittyvää asiaa, huoltajalle tulee antaa tietoa
lasta ja oppilasta koskevien tietojen käsittelyyn, tietojensaantiin ja niiden luovuttamiseen sekä salassapitoon liittyvistä kysymyksistä. Huoltajan kanssa tulee
käydä läpi esimerkiksi huoltajan yksilöidyn kirjallisen
suostumuksen merkitys lasta ja oppilasta koskevan
asian käsittelyssä sekä yhteistyön merkitys lapsen
ja oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa28.
Esiopetuksen aikana jatketaan muussa varhaiskasvatuksessa toteutettavaa yhteistyötä huoltajan
kanssa ja luodaan pohjaa myös huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle sekä myöhemmälle kodin
ja koulun yhteistyölle, jota luontevasti jatketaan
ensimmäisten vuosiluokkien aikana. Erilaisia kodin
ja esi- sekä peruskoulun vuoropuhelua tukevia
yhteistyömuotoja kehitetään koko perusopetuksen
ajan ja erityisesti siirtymävaiheissa. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään parantamaan ja monipuolistamaan tiedon kulkua ja yhteydenpitoa kotien kanssa.
Yhteistyö järjestetään siten, että oppilashuollon ja
moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla lapsen
ja oppilaan kasvua, oppimista ja hyvinvointia sekä
koulunkäyntiä voidaan tukea.
Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajalle tulee
antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaan
jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon
eri asiantuntijoiden kanssa29.
Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö vaatii
aikaa, suunnittelua ja yhteistyötä eri toimijoiden
kesken. Kodin ja koulun yhteydenpidon muodot ja
viestintäkanavat vaihtelevat huoltajien kielitaidon ja
koulutustaustan (lukutaidon) mukaan. Monikulttuurisuustaitojen kehittämishankkeessa on valmistettu
tiedotteita ja esitteitä eri kielille käännettynä yhteydenpidon ja tiedottamisen tueksi. (www.edu.fi/
maahanmuuttajat) Apua tulkkipalveluihin ja yhteydenpidon ongelmiin saa tarvittaessa maahanmuuttajatoimistosta. Alkuvaiheessa henkilökohtainen
27 Perusopetuslaki 3 § 2 ja 3mom., Neuvolatoimintaa, koulu- ja
opiskeluterveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston asetus 4
§ 2 mom., 9 § 1 mom. 3 kohta, 13 ja 14 §, 15 § 3 mom.
28 Perusopetuslaki 31 a § 3 ja 4 mom., 40 §, 41 § 4 mom.
(642/2010) ja 41 § 1, 2 ja 3 mom
29 Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston
asetus 15 §
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vuorovaikutus maahanmuuttajavanhempien kanssa
on tärkeää. Hyviä kokemuksia on saatu erikielisistä
vanhempainilloista - illan teemana voi olla vaikkapa
Wiman käytön opettelu.

5.2.2 Ohjauksen järjestäminen perusopetuksessa
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan
kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta
tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas
tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia
opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa
koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena
on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen
avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja
sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun
nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja toisen
asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opintoohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka
ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.
Ohjaus jakaantuu opiskelun ja oppimisen ohjaukseen, kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen
tukemiseen ja elämänsuunnittelun- ja uravalinnan
ohjaukseen.
Tavoitteet
Oppilas
• oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen
• oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
• oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä etsimään apua
ongelmatilanteissa
• oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit
• oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan
• saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri
nivelvaiheissa perusopetuksen sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa
• oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja
viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia

73

Hyvinvoinnin, turvallisuuden ja oppimisen edistäminen
Lapsen tuntemus

Lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen edistäminen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen
Huoltajien mahdollisuus osallistua tavoitteiden asettamiseen,
suunnitteluun ja arviointiin
Lapsituntemuksen lisääminen huoltajilta saadun tiedon
kautta
Vanhemmuuden tukeminen
Annetaan tietoa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista, opetuksen järjestämisestä, lapsen tuen tarpeisiin
vastaamisesta ja tuen saannin mahdollisuuksista.
Huoltajilla mahdollisuus osallistua kodin ja esiopetuksen
yhteistyöhön sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen

Lapsen tuntemus
Turvallinen siirtyminen esiopetukseen
Jatkumon merkitys

Yhteistyö
koko
yhteisön
tasolla

Yhteistyö
huoltajien
kanssa

Yhteistyö
varhaiskasvatuksen
kanssa

Tavoite

Taulukko 18. Kodin ja esiopetuksen välinen yhteistyö

kelto
lastentarhanopettaja
lastenhoitaja
erityisavustaja
päiväkodin johtaja

päiväkodin johtaja
lastentarhanopettajat
lastenhoitajat
elto / kelto
erityisavustajat, päiväkotiapulainen
oppilashuoltoryhmä

päiväkodin johtaja
lastentarhanopettaja
elto / kelto
oppilashuoltoryhmä
lastenhoitaja, päiväkotiapulainen
erityisavustajat
huoltajat

Toteuttaja/vastuu

Esiopetuksen oppimissuunnitelman laadinta ja arviointi yhdessä kodin kanssa
Päivittäiset keskustelut
Moniammatillinen yhteistyö
Vanhempien osallisuuden lisääminen
Kokonaiskehityksen arviointien hyödyntäminen esiopetussuunnitelmien
laadinnassa

Päivittäiset tulo- ja lähtökeskustelut
Pedanet-sivut
Esiopetuksen oppimissuunnitelmapalaverit
Vanhempainillat
Tiedonsiirtokeskustelut
Esiopetukseen ja kouluuntutustumispäivät
Juhlat, tapahtumat
Moniammatillinen yhteistyö
Tiedotteet

Vanhempainillat
juhlat
tapahtumat
pedanet-sivut
tiedotteet

Toimintatavat

Tyytyväisyyskyselyt
Esiopetuksen
oppimissuunnitelman toteutumisen
arviointi

Esiopetuksen
oppimissuunnitelmaarvioinnit
Tyytyväisyyskyselyt
Päivittäiset
keskustelut

Tyytyväisyyskyselyt

Seuranta ja
arviointi
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Yhteisöllisyyden rakentaminen
Osallisuus, yhdenvertaisuus, vuorovaikutus
parantaa oppimisen edellytyksiä ja lisätä turvallisuutta ja hyvinvointia
koulun ja huoltajien keskinäinen tuki vanhempien kasvatustyössä

huoltajien sopimus yhteystietojen
vaihtamisesta
vanhempainkoulu
luokkatoimikunta
vanhempain rinki

Wilma –tiedottaminen mm.
poissaolot ja niiden seuranta
kirjalliset tiedotteet
tiedonsiirtokeskustelut
koulun omat internet-sivut

Tiedon rakentuminen huoltajien ja koulun kesken
oppilaantuntemus
huoltajille tiedotetaan opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, arvioinnista, oppilaan tuen tarpeista ja tuen saannin
mahdollisuuksista

Yhteistyöhuoltajien
kesken

keskustelut
vanhempaintapaamiset
vuosittaiset oppilaiden terveystarkastukset
oppilashuollon palaverit

Kasvatuksen ja opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
parantaa oppimisen edellytyksiä ja lisätä turvallisuutta ja hyvinvointia
huoltaja tukee lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista

Yhteistyöhuoltajien
kanssa

kodin ja koulun yhteistyö suunnitelma (työsuunnitelmassa)
vanhempainillat
koulun yhteiset juhlat

Yhteisöllisyyden rakentaminen
Tiedon rakentuminen huoltajien ja koulun kesken
edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja
hyvinvointia koulussa
huoltajalla mahdollisuus osallistua koulun kasvatustyöhön,
tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja arviointiin

Toimintatavat

Yhteistyö koko
koulun
tasolla

Tavoite

Taulukko 19 Kodin ja koulun välinen yhteistyö

johtokunta
rehtori/koulun
johtaja
opettajat
oppilashuoltoryhmä

luokanopettaja tai
–ohjaaja
muut opettajat
oppilashuoltoryhmä
oppilaanohjaaja
huoltajat

johtokunta
rehtori/
koulun johtaja
opettajat
oppilashuoltoryhmä

Toimijat ja vastuuhenkilöt

johtokunta seuraa ja
arvioi kodin kanssa
tehtävän yhteistyön
toteutumista:
asiakastyytyväisyyskyselyt
laadun arviointi
lukuvuosiarviointi toiminnan osalta
arviointipalaverit
huoltajien kanssa
(oppimissuunnitelmat,
HOJKS:t)

Seuranta ja arviointi

• oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä
toteuttamaan ja arvioimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan myös muuttuvissa olosuhteissa
• saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä oppiaine-,
koulutus- ja ammatinvalinnoissa
• oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen.
Vuosiluokat 1-6
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 1–6
aikana eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun
toiminnan yhteydessä. Oppilaan tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi
sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä. Oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymiseen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien
tekemisessä. Oppilasta tulee ohjata myös hänen
tehdessään ainevalintoja perusopetuksen aikana ja
nivelvaiheissa. Vuosiluokkien 3–6 aikana aloitetaan
tutustuminen ammatteihin ja työelämään.
Ohjauksen tehtävänä on lisäksi ohjata oppilaita
kehittämään tiedonhankinnan valmiuksia ja käyttämään monipuolisia työtapoja. Oppilasta tulee ohjata
myös yhteistoiminnallisuuteen ja toisten ihmisten
huomioon ottamiseen.
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 1–6
aikana pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja
koulun muun toiminnan yhteydessä. Ohjaukseen
voidaan myös varata oppitunteja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Luokanopettaja vastaa
ohjauksen toteuttamisesta yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa.
Vuosiluokat 7-9
Perusopetuksen 7.–9. vuosiluokkien oppilaanohjaus
tulee järjestää siten, että se tarjoaa oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu:
• luokkamuotoisesta ohjauksesta
• yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta
• sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta
pienryhmäohjauksesta
• työelämään tutustumisesta.
Oppilaalle tulee järjestää henkilökohtaista ohjausta,
jolloin oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä
elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Oppi-

laalle tulee järjestää pienryhmäohjausta, jonka aikana
hän oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai
kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia
ohjauksellisia kysymyksiä.
Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta tulee
ohjata ja tukea jatko-opiskeluvalinnoissa sekä ohjata
käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita
yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita.
Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen
yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa
ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa
virikkeitä yrittäjyydestä. Oppilaalle tulee järjestää
työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia
kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa
työympäristöissä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus arvioida
hankkimiaan tietoja ja kokemuksia.
Luokkamuotoinen ohjaus
Tavoitteet
Oppilas
• oppii itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja
• muodostaa kokonaiskäsityksen koulun toimintatavoista ja opiskelumahdollisuuksista
• oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä
ja tiedonhankintakanavia sekä arvioimaan omia
opiskelutaitojaan
• oppii kehittämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
• tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja
oppii etsimään tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista
• hankkii perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista
• opettelee etsimään tietoa opiskelusta ja työnteosta
ulkomailla.
Keskeiset sisällöt
• itsetuntemus ja ammatillinen kehitys
• kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuksen
rakenne, eteneminen ja oppilaan arviointi
• opiskelun taidot
• tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaidot
• työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat
• Suomen koulutusjärjestelmä

75

• jatko-opintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen ja
hakeutuminen jatko-opintoihin
• opiskelu ja työskentely ulkomailla
• ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut
• tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä
Vuosiluokilla 7-9 päävastuussa oppilaanohjauksesta on oppilaanohjaaja, joka koordinoi ohjausta
yhteistyössä luokanohjaajan, aineenopettajien,
erityisopettajien, rehtorin ja koulun oppilashuoltoryhmän kanssa. Työnjako toimijoiden kesken sovitaan
koulukohtaisessa oppilaanohjauksen opetussuunnitelmassa.
Ohjaus osana yleistä tukea
Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta
koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa
edellä esitettyjen tavoitteiden mukaisesti ja siten
ehkäistä ennalta opintoihin liittyvien ongelmien
syntymistä. Opettajan tehtävänä on myös oppilaiden
persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden
tukeminen. Ohjaus niveltyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen. Monipuolista palautetta käytetään
suunnitelmallisesti oppilaiden kannustamiseen ja
ohjaamiseen. Oppilaan arviointiin liittyvä palautteenanto on tehokas ohjauksen väline. Eri oppiaineiden
ja aihekokonaisuuksien opetukseen tulee lisäksi
sisällyttää ainesta, joka liittää opiskelun tuottamat
tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.
Ohjaus tehostetun tuen aikana
Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta tehostettuun tukeen. Ennen
tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista
arviota, arvioidaan oppilaan yleisen tuen aikana
saaman ohjauksen riittävyys ja kohdentuminen oppilaan tarpeita vastaavasti. Tehostetun tuen alkaessa
tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan tarvittaessa myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet
ja toimenpiteet. Huomiota kiinnitetään oppilaan
opiskelutavoissa ja –taidoissa tai yhteistyötilanteissa
mahdollisesti ilmeneviin tuen tarpeisiin sekä taitoja
vahvistaviin ja opiskelumotivaatiota lisääviin toimintatapoihin ja opiskelun sisältöihin. Ohjauksella vahvistetaan tukea tarvitsevan oppilaan itseluottamusta ja
ymmärrystä opiskelun merkityksestä omalle tulevaisuudelle.
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Ohjaus erityisen tuen aikana
Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista
selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen aikana annetun
ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet
yksilölliseen ja ryhmässä tapahtuvaan ohjaukseen
jatkossa. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle
laadittavaan HOJKSiin kirjataan myös ohjaukseen
liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjauksen avulla
jatketaan oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitojen
sekä itseluottamuksen, opiskelumotivaation ja
työelämätuntemuksen vahvistamista. Päättövaiheen ohjauksessa on tärkeä tuoda esille oppilaalle
soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia ja selvittää
oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen. Ohjauksellista
tukea suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä
kodin kanssa ja hyödynnetään myös oppilashuollon
palveluista vastaavan henkilöstön ja oppilasta avustavan muun henkilöstön mahdollisuuksia yksilölliseen
ohjaamiseen.
Monikulttuurinen ohjaus
Monikulttuurisella ohjauksella tarkoitetaan psykososiaalista ja muuta tukea, jolla autetaan oppilasta kotoutumaan uuteen ympäristöön. Koulussa se tarkoittaa
toimia, joilla tuetaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisen
oppilaan sopeutumista kouluyhteisön jäseneksi sekä
opiskelussa tarvittavien valmiuksien kehittymistä.
Ohjauksen avulla voidaan tietoisesti lisätä monikulttuurista ajattelua ja oppilaan huomioimista oppilaitoksen käytännöissä.
Ohjauksen järjestäminen koskee koulun sisäisiä
ja ulkopuolisia toimijoita. Yhteistyötä voidaan tehdä
esimerkiksi muiden oppilaitosten, maahanmuuttajatoimiston, TE- toimiston ja muiden maahanmuuttajille suunnattujen tukipalveluiden kanssa. Henkilökohtaiseen ohjaukseen tulee varata riittävästi aikaa.
Suositeltavaa on, että vieraskielisen oppilaan ohjaukseen tulisi varata aikaa kaksinkertainen tuntimäärä.
Jokaisen opettajan tehtävänä on tarjota tukea
oppilaan päivittäiseen koulunkäyntiin ja opiskeluun
liittyvissä kysymyksissä. Koulutusvalintoihin ja koulutuspolun valintaan liittyvät asiat ovat opinto-ohjaajan
osaamista. Toimiva moniammatillinen yhteistyö ja
verkostojen hyödyntäminen monikulttuurisessa
ohjauksessa on tärkeää erityisesti koulupolun nivelvaiheissa. Ohjauksen merkitys ja realistisen kuvan
antaminen opiskelumahdollisuuksista on erityisen
tärkeää perusopetukseen valmistavan opetuksen
aikana. www.edu.fi/maahanmuuttajat

Taulukko 20. Työelämään tutustuminen vuosiluokilla 7-9
Työelämään
tutustuminen

7.-8.-9.luokilla
yleensä koulun sisäinen
tet-jakso esim.
kouluravintolassa, puhtaanapidossa,
kiinteistönhoidossa

8.- ja 9.luokalla
1 viikko
-itse hankitussa
paikassa

Oppilaan tavoite

Toteuttaja/
vastuu

Toimintatapa

Arviointi

• oppia ymmärtämään ja arvostamaan koko
kouluyhteisön
työntekijöiden
• työpanosta
ja ottamaan
vastuuta koko
kouluympäristön
siisteydestä ja
viihtyisyydestä

• luokanohjaaja
• koulun työntekijät

• koulun sisäisessä
TET:ssä oppilaalle
ilmoitetaan TETpäivät, ohjeistus
luokanohjaajan
tunneilla

• koulun
henkilökunnan
arvio oppilaan
suoriutumista
työtehtävistä,
käyttäytymisestä ja
ohjeiden noudattamisesta
• oppilaan itsearviointi

• saada tutustua
erilaisiin ammatteihin, työyhteisöön, työelämän
pelisääntöihin
• saada onnistumisen kokemuksia
ja eväitä uranvalintaan ja jatkoopintoihin
• saada lisämotivaatiota opiskeluun
• nähdä elinikäisen oppimisen
merkitys
• saada kokemusta
omien asioiden
vastuullisesta
hoitamisesta
(yhteydenotto
työnantajaan,
TET-sopimuksen
teko, annetuista
työtehtävistä
huolehtiminen,
ammatinedustajan haastattelu)
• ymmärtää opiskelun merkitys
• oppia työnhakutaitoja (työhakemuksen ja cv:n
teko, haastatteluun valmentautuminen)

• oppilaanohjaaja
• rehtori
• aineenopettaja
• työpaikan
vastuuhenkilö

• 8.-9.-luokilla oppilas itse hankkii
TET-paikan
• Rovaniemen
TET-tori, jossa
valmiina TET-paikkoja, työtehtävien
sisältöjä, yhteyshenkilöitä
• oppilaanohjauksen tunneilla
käydään läpi TETpaikan hankinta,
yhteydenottotavat, ruokailu,
matkaliput,
TET-sopimus,
vakuutukset
• oppilaille jaetaan
TET-tiedotteet ja
TET-sopimukset
• tiedottaminen
myös peda.netsivujen ja wilman
kautta vanhemmille
• oppilaat hyödyntävät eri oppiaineiden tunneilla
TET-kokemuksiaan (esim.
TET-raportti
äidinkielessä)
• työpaikkavierailut,
yhteistyö TAT:n,
Lapin kauppakamarin, SAK:n ja
Lapin yrittäjien
kanssa

• työnantaja
arvioi oppilaan
suoriutumista
työtehtävistä,
käyttäytymistä
ja sääntöjen
noudattamista
TET-arviointilomakkeella
• oppilas arvioi
itse omaa
suoriutumistaan TET:ssä
itsearviointilomakkeella
• oppilaanohjaaja
teettää oppilailla TET-arviointilomakkeen
•
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Taulukko 21. Esiopetuksen ja alkuopetuksen nivelvaiheen toimintasuunnitelma ja aikataulut
Kuukausi

Toiminta

Vastuuhenkilö, yhdyshenkilö

Elokuu

esiopetukseen (tilat, opet) tutustuminen ennen eskarin alkua

lastenatarhanopettaja

Syyskuu

pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle HOJKS –
tuleva opettaja (mikäli tiedossa) mukana
suunnittelussa

elto/kelto*

oppimisvalmiuden kartoitukset käyntiin (Böhm, KPT ym.) –
marraskuun loppuun mennessä tehtynä

lastentarhanopettaja

vanhempainilta: esiopetuksen sisältö, menetelmät, toiminnat;
mukana elto/kelto (kertoo työstään ja mm. kouluvalmiuden
ryhmäarvioinnista), myös koulupsykologi tarvittaessa
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vanhempainilta: ekaluokkalaisten vanhemmille (vanhempainkoulu käyntiin)
vanhempainvartit koulussa

luokanopettaja

Lokakuu

esiopetussuunnitelmien /
hojksien /
oppimissuunnitelmien teko

lto/elto/kelto/lo
lto – kelto
kelto – eo

Marraskuu
Joulukuu

pidennetyn oppivelvollisuuden (11 v.) oppilaiden osalta aloitetaan hojks:n laadinta ja arviointipalaverit

kelto/elto – koulupsykologi –
eo-koordinaattori

Tammikuu
Helmikuu

kouluun ilmoittautuminen
vanhempainilta: koulujen edustajat, elto
lähete koulupsykologin tutkimuksiin

huoltajat – lo –rehtori –koulu
palvelukeskus
lto
kelto/koulupsykologi

Maaliskuu

koulunkäyntiavustamisen tarpeen kartoitus maaliskuun
loppuun mennessä/arviointilomake
hakemukset K-luokkiin maaliskuun loppuun mennessä
yksilötutkimukset / tuen tarpeen selvittäminen

kelto – lto – huoltajat
kelto – huoltajat –lto
koulupsykologi –kelto-lto

Huhtikuu

tiedonsiirtopalaverit huhtikuun loppuun mennessä: tiedonsiirtokaavakkeet
esiopetussuunnitelman arviointi kotien kanssa
päiväkotiryhmien vierailu kouluun
tehostetun tuen jatkuminen/pedagoginen arviointi
tiedonsiirtopalaverit pienryhmiin (pedagoginen selvitys/suostumus erityisopetussiirtoon/
huoltajan kuuleminen – kaavake)

kelto –lo- eo-th- lto
lto –huoltajat
kelto – eo – huoltajat
koulupsykologi, kelto – erityisluokanopettaja- koulupsykologi,
huoltajat

Toukokuu

kouluun tutustumispäivä

lo – huoltajat

Kesäkuu

terveydenhoitajan kouluuntulotarkastukset
todistus esiopetuksesta

th - huoltajat

Taulukko 22. Nivelvaihemalli ja aikataulut 6. luokalta 7. luokalle
Aikataulu/tavoite

Toiminta

Toimijat

Elokuu
Aloittavien kuudennen
luokan oppilaiden vuosiaikataulun suunnittelu

Oppilaanohjauksen sisällöllinen, menetelmällinen ja ajoituksellinen suunnittelu ja siitä
tiedottaminen

• Luokanopettaja
• Alakoulun ja yläkoulun rehtori

Syyskuu

Käynnistetään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden vanhempainpalaverit siirtymisen tueksi

• Erityisopettaja
• Luokanopettaja
• Alakoulun rehtori

Tammikuu
Tarjota tukea nivelvaiheessa, lähikouluperiaate
oppilassijoittelussa

Tervetuloa yläkouluun – esite lähetetään
oppilaiden koteihin; tarjota tukea alakoulusta
yläkouluun siirtymisessä

• Koulupalvelukeskus

Helmikuu
Huolehtia oppilasta koskevan riittävän tiedon ja tuen
tarpeen siirtymisestä

Tiedonsiirtolomakkeen täyttäminen ensin kouluilla, minkä jälkeen se annetaan oppilaalle, joka
toimittaa sen kotiin täytettäväksi. Lomakkeiden
palautus omalle luokanopettajalle

•
•
•
•

Helmi-maaliskuu

Tiedonsiirtolomakkeet toimitetaan yläkoulun
oppilaanohjaajalle

• Luokanopettaja

Maaliskuu

Oppilaanohjaaja ja tukioppilaat vierailevat 6.
luokkalaisten luona kertomassa yläkouluopiskelusta ja toimintakulttuurista

•
•
•
•

Oppilaanohjaaja
Tukioppilastoiminnan vetäjä
Tukioppilaat
Luokanopettaja

Huhtikuu
Tutustuminen uuden koulun
tiloihin ja tukioppilaisiin

6. luokkalaiset tutustuvat yläkouluun

•
•
•
•

Oppilaanohjaaja
Tukioppilastoiminnan vetäjä
Tukioppilaat
Luokanopettaja

Tiedonsiirron varmistaminen ja tehostaminen

Tiedonsiirtopalaverit, joissa kartoitetaan opiskelun tuen tarve ja uudet luokkajaot kaveritoiveita
huomioiden ja luokanopettajan näkemystä
kuunnellen

• Luokan- ja erityisopettaja
• Oppilaanohjaaja
• Tarvittaessa terveydenhoitaja,
koulukuraattori, koulunkäynninohjaaja

Huhtikuu
Toukokuu

Tarpeen mukaan myös oppilaskohtaiset
vanhempainpalaverit alakoulu/yläkoulu oppilaan
turvallisen siirtymän tukemiseksi

• Oppilaanohjaajat, rehtorit,
erityisopettajat, luokanopettajat,
huoltaja(t) tarvittaessa koulukuraattori ja koulunkäynninohjaaja
• Oppilaanohjaajat, rehtorit,
luokanopettajat, erityisopettajat, luokanohjaajat, huoltajat,
oppilaat, tukioppilaat

Tulevien seitsemänsien luokkien oppilaiden tutustumisilta yläkouluun yhdessä vanhempiensa
kanssa; uusiin luokkakavereihin ja luokanvalvojaan tutustuminen

Luokanopettaja
Oppilas
Huoltajat
Erityisopettaja

Elokuu

Tiedonsiirto uusista seiskaluokista uusille luokanvalvojille tiedonsiirtolomakkeiden pohjalta

• Oppilaanohjaaja, erityisopettaja,
rehtori, luokanohjaajat, terveydenhoitaja

Syyskuu
Ryhmäyttäminen, tutustuminen uusiin luokkakavereihin ja aikuisiin

Sujuvasti seiskalle-päivät 7.luokan oppilaille
Koulukohtainen perehdyttäminen yläkoulun
toimintaan

• Rovaniemen kaupungin nuorisotyö ja seurakunnan nuorisotyö,
luokanohjaaja, erityisopettaja,
oppilaanohjaaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori, tukioppilaat
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• Oppilaanohjauksen sisällöllinen, menetelmällinen ja ajoituksellinen suunnittelu ja siitä tiedottaminen
• Ilman opiskelupaikkaa jääneisiin yhteys ja ohjaus jatko-opintoihin, yhteys myös huoltajiin. ilman
koulupaikkaa olevien nuorten yhteystietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle
• Verkostotapaaminen, jossa luovutetaan hojks:it ja hopsit, joissa on huoltajan tiedonsiirtolupa toisen
asteen opinto-ohjaajille
• Koulutusmessut esittelevät koulutustarjontaansa ja herättelevät nuoria etsimään tietoa tulevasta
koulutuksesta
• TET-toiminta, yhteishaku- ja toisen asteen koulutustarjonta-tiedottamistilaisuudet vanhemmille ja
9-luokkalaisille
• ohjauskeskustelut, pienryhmäohjaus, perheohjaus (ohjausaikoja vanhempi-oppilas-opo)
• mahdollinen siirtymäsuunnitelma yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja opon kanssa
• tutustumiskäynnit toisen asteen oppilaitoksiin, sähköiseen yhteishakuun valmentautuminen
• lupa siirtää Primus-hallinto-ohjelmasta henkilötiedot Opetushallituksen Kouluta-järjestelmään
• Lapin ammattiopiston avoimet ovet, lukioiden omat tiedotustilaisuudet vanhemmille
• harjoitushaku ennen virallista yhteishakua(=yksi tapa hoitaa huoltajan kuuleminen)

Elokuu Nivelvaiheen vuosiaikataulun suunnittelu
Koulutuspaikkaa vailla olevien tuen
varmistaminen

Syyskuu Tiedonsiirto

Lokakuu

Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Tammikuu
Helmikuu

• Mottona ” Kaikki hakevat jatko-opintoihin yhteishaussa”
• Kehotetaan hakemaan ammattistartille oppilaita, jotka ovat epävarmoja jatkosuunnitelmistaan
• Oppilaiden valmentaminen haastattelu- ja ryhmätilanteisiin, harjoituksia
• Elinikäisen oppimisen mahdollisuus

• Tiedonsiirtolomake täytetään ensin koulussa; oppilas palauttaa lomakkeen oppilaanohjaajalle, joka
lähettää tiedonsiirtolomakkeen oppilaan 1. hakutoiveeseen.
• Tiedot kesällä tapahtuvasta toiminnasta
• Jälkiohjaus, jossa tiedotetaan vapaina olevista opiskelupaikoista, muistutetaan täydennyshausta,
lisäopetushausta
• Sähköinen täydennyshaku vapaina oleville opiskelupaikoille (www.haenyt.fi)

Maaliskuu
Yhteishaku, Ammattistartti-haku

Maalis-huhtikuu
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
Ammattikorkeakoulu- ja yliopistotiedotus, Lisäopetusinfo

Toukokuu
Tiedonsiirtolomakkeet
Kevättiedote yseille

Kesäkuu Tieto oppilaille sijoittumisesta jatko-opintoihin tai niiden
ulkopuolelle jäämisestä

Heinäkuu Täydennyshaku

Tiedottaminen,
ohjaus,
tutustumiskäynnit, yhteistyö
huoltajien kanssa

Toiminnan sisältö

Ohjaustehtävä

Taulukko 23. Perusasteelta toiselle asteelle nivelvaiheyhteistyön toimintamalli ja vuosikello:

Oppilas ja huoltajat

Oppilaanohjaajat

Oppilaanohjaajat
Erityisopettajat

Oppilaanohjaajat

Oppilaanohjaajat

Oppilaanohjaajat

Perusopetuksen
ja toisen asteen
opot

Opot,
Erityisopettajat

Oppilaanohjaajat

Vastuu-henkilö/-t

5.2.3 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden
järjestäminen
Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla lapsella
ja oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen
osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut30. Tulkitsemis- ja
avustajapalveluiden tarkoituksena on taata lapselle
/oppilaalle kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin
perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön
oppimisympäristö.
Lapsi / oppilas voi tarvita tulkitsemista esimerkiksi
kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia.
Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia
kommunikaatiokeinoja, kuten erilaisia symbolijärjestelmiä puutteellisten kommunikaatiotaitojensa
vuoksi. Kielellisen vuorovaikutuksen mahdollisuus ja
tukeminen kaikkina esiopetus- ja koulupäivinä edistää lapsen kehitystä, sosiaalista kasvua ja osallisuutta
suutta yhteisössä. Tavoitteena on, että sekä toiset
lapset että lapsen kanssa toimivat aikuiset tuntevat hänen tapansa kommunikoida. Lapsen omien
kommunikaatiotaitojen kehittäminen mahdollistaa
tasavertaisen vuorovaikutuksen muiden kanssa. Kieli
on oppimisen keskeinen väline ja kielen kehittyminen vaikuttaa ajattelun ja tunteiden kehitykseen sekä
lapsen identiteetin muotoutumiseen.
Lapsen / oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä kommunikoinnin tuen eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa eri asiantuntijoita.
Lisäksi suunnitellaan muutkin tukitoimet, kuten
sijoittuminen esiopetus- ja luokkatilassa, yksilölliset
oppi- ja opetusmateriaalit ja lapsen mahdollisesti
tarvitsemat apuvälineet. Tulkitsemisessa avustava
henkilö voi tukea oppimistilanteissa yhtä tai useampaa oppilasta samanaikaisesti. Myös opettaja
voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai
muiden symbolien avulla.
Avustajan ja ohjaajan antaman tuen tulee edistää
lapsen / oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen itsetunnon kehittymistä.
Avustaja- ja ohjauspalvelun tavoitteena on tukea
yksittäistä lasta / oppilasta siten, että hän kykenee
ottamaan yhä enemmän itse vastuuta työskentelystään, oppimisestaan ja koulunkäynnistään.
Avustajan/ohjaajan antama tuki voidaan suunnata
yksittäiselle lapselle / oppilaalle tai koko opetusryhmälle.

Yksilökohtainen tuki voi olla osa- tai kokoaikaista.
Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa sekä
arvioida lapsen / oppilaan ja koko ryhmän oppimista
ja työskentelyä. Avustaja ja ohjaaja tukevat lasta/ oppilasta kasvuun, oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä
niitä tukevaan kuntoutukseen liittyvien tehtävien
suorittamisessa opettajan tai terapeuttien ohjeiden
mukaisesti ja osallistuu tarvittaessa tuen suunnitteluun. Hän ohjaa lasta / oppilasta esiopetuksen ja
koulun päivittäisissä tilanteissa.
Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä
päättää opetuksen järjestäjä. Oppilaan tulkitsemis- ja
avustajapalveluiden tarve, määrä ja laatu arvioidaan
oppilaan opettajien ja oppilashuollon henkilöstön
yhteistyönä hyödyntäen oppilaan huoltajan antamia
tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja.
Tulkitseminen ja avustaminen osana yleistä tukea
Lapsi / oppilas saattaa tarvita tulkitsemis- tai avustajapalveluita ilman, että hänellä on tarvetta muuhun
tukeen. Etenkin avustajapalvelun tarve saattaa olla
myös lyhytaikainen. Oikea-aikainen ja riittävä tulkitsemisapu ja mahdollisuus puhetta tukeviin ja korvaaviin
kommunikaatiokeinoihin tukee oppilaan oppimista ja
ehkäisee oppimisvaikeuksien syntymistä ja vaikeutumista. Avustajan/ohjaajan antama tuki parantaa yksittäisen lapsen/ oppilaan tai opetusryhmän kasvun,
oppimisen ja koulunkäynnin edellytyksiä. Sen avulla
voidaan joskus ehkäistä kokonaan tehostetun tai
erityisen tuen tarve.
Tulkitseminen ja avustaminen tehostetun tuen
aikana
Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan lapsen/ oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalvelujen tarve. Jos lapsi/ oppilas
on saanut tulkitsemis- ja avustajapalveluja yleisen
tuen aikana, arvioidaan niiden riittävyys ja vaikutus.
Tehostetun tuen alkaessa laadittavaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan / oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsemat tulkitsemis- ja
avustajapalvelut, niiden tavoitteet, järjestäminen ja
seuranta. Tulkitsemis- ja avustamispalveluiden tarve
saattaa lisääntyä tai tuen muodot tarvitsevat uudelleen arviointia tehostetun tuen aikana. Tarvittavat
muutokset kirjataan oppimissuunnitelmaan.

30 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)
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Tulkitseminen ja avustaminen erityisen tuen
aikana
Tehostetun tuen aikana saatujen tulkitsemis- ja
avustajapalveluiden riittävyys ja vaikutus sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelujen tarve jatkossa arvioidaan
pedagogisessa selvityksessä. Erityisen tuen päätöksessä päätetään lapsen / oppilaan tulkitsemis- ja
avustajapalveluista31. Lapselle / oppilaalle laaditaan
erityisen tuen päätöksen jälkeen HOJKS, jossa
kuvataan oppilaalle järjestettävät tukipalvelut sekä
henkilöt, jotka osallistuvat tukipalvelujen järjestämiseen, heidän vastuualueensa ja tukipalvelujen
toteutumisen seuranta. Tulkitsemisen ja avustamisen määrä ja laatu määritellään yksilöllisesti yhdessä
muiden tukitoimien kanssa. Erityisen tuen aikana
lapsi / oppilas tarvitsee usein yksilöllisesti kohdennettuja tukipalveluja.
Avustamisen palvelut esiopetuksessa
Avustamisen palvelut ohjautuvat erityispäivähoidon
resurssikeskuksesta. Avustamisen tarvetta arvioidaan avustamisen tarpeen arviointilomakkeella. Tuen
tarpeisiin vastataan ensisijaisesti toiminnallisin keinoin. Ryhmässä voi olla ryhmäkohtainen erityisavustaja, jos useampi ryhmän lapsista tarvitsee tukea,
eivätkä toiminnalliset keinot ole riittäviä. Alueellisissa
pienryhmissä on aina ryhmäkohtainen erityisavustaja. Integroiduissa erityisryhmissä ensisijaisesti
toinen lastenhoitajista on resursoitu avustamiseen.
Lapsella voi olla henkilökohtainen erityisavustaja
silloin kun tuen tarpeisiin ei voida riittävästi vastata
toiminnallisin keinoin tai ryhmärakenteen kautta.
Avustamisen ja koulunkäynnin ohjauksen palvelut perusopetuksessa
Rovaniemen kaupungissa koulunkäyntiavustajien
ammattinimike on 1.5.2011 alkaen koulunkäynnin
ohjaaja (palvelujohtokunta 28.3.§ xx). Palveluiden
määrittelyn prosessi voidaan kuvata seuraavasti:
Tulkitsemis-, ohjaus ja avustajapalveluiden järjestämisen tavoitteet, toimintatavat, hallinnolliset
käytänteet sekä yhteistyö, vastuut ja työnjako eri
toimijoiden kesken Rovaniemen kaupungin perusopetuksessa määritellään taulukossa 24.

31 Perusopetuslaki 31 a § 1 mom. (477/2003) ja 2 mom.
(642/2010), Lastensuojelulaki 9 §
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5.2.4 Perusopetusta tukeva muu toiminta
Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille
järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa ja muuta
opetukseen läheisesti liittyvää toimintaa32. Opetuksen järjestäjä päättää toiminnan järjestämisestä
ja laajuudesta. Edellä mainittua toimintaa voidaan
tarvittaessa käyttää osana oppilaiden suunnitelmallista tukea.
Koulun kerhotoiminta
Koulun kerhotoiminta on työsuunnitelmassa33
määriteltyä tavoitteellista toimintaa, joka tukee
oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja
kehitystä. Toiminnalla lisätään oppilaiden osallisuutta,
edistetään eettistä kasvua ja tuetaan yhteisöllisyyttä.
Monipuolinen koulun kerhotoiminta antaa oppilaille
mahdollisuuden onnistumisen ja osaamisen kokemuksiin. Kerhotoiminnan avulla vahvistetaan kasvatukseen liittyvää kodin ja koulun kumppanuutta ja
yhteistyötä.
Kerhotoiminta tukee erilaisten harrastusten
viriämistä. Sen tavoitteena on luovan toiminnan ja
ajattelun taitojen kehittäminen, omaehtoisuuteen
kannustaminen sekä terveellisten elämäntapojen ja
liikunnan lisääminen. Kerhotoiminnan tulee tarjota
monipuolista, oppilasta arvostavaa toimintaa ja tilaisuuksia myönteiseen, kehitystä rikastavaan vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten oppilaiden kanssa.
Oppilas voi saada kerhotoiminnasta vahvistusta
oppimismotivaatiolleen ja tukea kaikinpuoliseen
hyvinvointiinsa. Kerhotyöskentely antaa mahdollisuuden soveltaa ja syventää oppitunneilla opittua.
Kerhotoimintaan osallistuminen voidaan myös
suunnitella osaksi tehostettua tai erityistä tukea.
Kerhotoiminnan vapaaehtoisuus tulee säilyttää.
Kerhotoiminta antaa opettajalle mahdollisuuden
oppilaidensa eri puolten parempaan tuntemiseen,
mikä osaltaan edistää opettajan valmiutta ottaa
opetuksessaan huomioon oppilaiden vahvuudet ja
tarpeet.
Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää myös
aamu- ja iltapäivätoimintaa täydentävänä toimintana.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään valtakunnallisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden pohjalta laaditun paikallisen suunnitelman mukaisesti.

32 Perusopetuslaki 47 §
33 Perusopetusasetus 9 §

Taulukko 24. Tulkitsemis-, ohjaus-, ja avustajapalvelujen järjestäminen
Tavoitteet

Tarkoituksena on taata
oppilaille oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja
mahdollisimman esteetön
oppimisympäristö. Varhainen
tuki parantaa oppilaan tai
opetusryhmän oppimisen
edellytyksiä ja ehkäisee
tehostetun ja erityisen tuen
tarvetta.
Tavoitteena on tukea yksittäistä oppilasta siten, että
• hän kykenee osallistumaan
opetukseen
• ottamaan vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään
• suoriutumaan itsenäisesti
• saavuttamaan oppimiselle
ja koulunkäynnille asetetut
yleiset ja / tai yksilölliset
tavoitteet
Tavoitteena on tukea opetusryhmän toimintaa siten, että
• työrauha säilyy ryhmätilanteissa
• jokaisen yksilöllisen
oppimisen mahdollisuus
turvataan
• ryhmän ryhmädynamiikka
ja valtasuhteet huomioiden
tuetaan ryhmäytymistä
ja sosiaalisten tilanteiden
etenemistä myönteiseen
suuntaan
Tavoitteena on tukea kouluyhteisön toimintaa
• osallistumalla vastuualueensa mukaisesti oppilashuoltotyöhön ja -ryhmän
toimintaan
• joustaen muuttuvissa
tilanteissa toimimalla koko
kouluyhteisön hyvinvointia
edistäen
• osallistumalla yhteiseen
suunnitteluun
• sitoutumalla yhteisiin
pelisääntöihin ja niiden
noudattamiseen ohjaaminen

Toimintatavat ja hallinnolliset käytänteet
Koulunkäynnin ohjaus- ja avustamispalvelu on
yksi perusopetuksen tukimuodoista. Opetuksen
järjestäjä päättää ohjaus- ja avustajapalvelun
myöntämisestä. Asiantuntijalausunto on suositus,
joka otetaan huomioon koulunkäynnin ohjauksen
ja - avustamisen tarpeen määrittelyssä.
Erityisopetuksen koordinaattori suunnittelee lukuvuosittain koulunkäynninohjaaja- ja tulkitsemispalveluiden kokonaismäärän ja jakautumisen eri kouluille.
Apuna palveluiden suunnittelussa käytetään tuen
tarpeen kartoituslomaketta (liite). Sen avulla arvioidaan palvelun todellinen kohdentaminen ja määrä
huoltajan, opettajan tai ulkopuolisen asiantuntijan
esittäessä lapselle henkilökohtaista avustamista.
Rehtori kokoaa kartoitusten pohjalta koulukohtaisen
ohjaus- ja avustamispalveluiden kokonaismäärän
koontilomakkeelle(liite) ja esittää sen edelleen
koordinaattorille.
Päätöksen yksittäisen oppilaan ohjaus - ja avustamispalvelusta tekee koordinaattori tai rehtori
erityisen tuen päätöksessä. Tarvittaessa voidaan
tehzdä erillinen hallintopäätös. Tehostetun tuen
aikana koulunkäynnin ohjaajan tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.
Tulkitsemispalvelu järjestetään joko ostopalveluna
tai viittoma- ja kommunikaatiotaidot omaavan
koulunkäynnin ohjaajan avulla tai näiden yhdistelmänä. Sopimuksen palveluntarjoajan kanssa tekee
osastonjohtaja. Päätöksen tulkitsemispalvelun
määrästä tekee palvelupäällikkö koordinaattorin tai
rehtorin esityksestä erillisenä hallintopäätöksenä.
Palvelua järjestettäessä arvioidaan, onko opettajalla
ja/tai koulunkäynnin ohjaajalla riittävät edellytykset
kommunikoida tarkoituksenmukaisella tavalla.
Koulunkäynnin ohjaajan antama tuki voi olla osatai kokoaikaista. Pääsääntöisesti tuki kohdentuu
yksittäisille oppilaille, mutta se on aina myös koko
ryhmää tukevaa toimintaa. Palvelua voidaan myös
jakaa eri oppilaiden, ryhmien ja koulujen kesken.
Erityisopetuksen pienryhmiin sekä perusopetukseen valmistavaan opetukseen resursoidaan ryhmäkohtaiset koulunkäynnin ohjaajat. Kaupunkiin on
luotu ryhmäkohtaisten perusteiden lisäksi koulujen
sarjaisuuteen pohjautuva pysyvä ohjauspalveluiden
perusrakenne, joka voi vaihdella lukuvuosittain.
Koulukohtainen avustajapalvelun jakaantuminen
perustuu oppilas- ja luokkakohtaiseen arviointiin ja
sitä tarkastellaan salassapitosäännöksiä noudattaen
säännöllisesti koulun monitoimijaisessa oppilashuoltotyössä.

Yhteistyö, työnjako ja
vastuut
Erityisopetuksen koordinaattori
• suunnittelee, seuraa ja arvioi avustaja
/ ohjaajapalveluiden määrää, toteutumista ja laatua kuntatasolla
• esittää kuntakohtaisen avustaja- ja
ohjaajapalveluiden kokonaismäärän
koulupalvelukeskuksen johtoryhmälle
sekä edelleen palvelupäällikön vahvistettavaksi
• tiedottaa toiminnasta sekä palveluista
ja niiden hakemisesta kouluja ja
huoltajia sekä muita yhteistyötahoja
• päättää koulunkäynninohjauksen palvelusta erillisessä hallintopäätöksessä
Rehtori
• päättää avustaja- ja tulkitsemispalveluiden koulukohtaisesta organisoinnista ja jakautumisesta tuen eri
tasoilla
• seuraa ja arvioi yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa palveluiden oikeaaikaista kohdentumista
• järjestää suunnittelu- ja työnjaollisia
kokoontumisia säännöllisesti koko
koulun henkilöstön kanssa sekä
kohderyhmittäin
Opettaja
• suunnittelee opetuksen tavoitteet,
järjestämisen ja arvioinnin yhdessä
koulunkäynninohjaajan kanssa siltä
osin kun työparina työskentelee
säännöllisesti ohjaaja
• arvioi tuen tarpeet ja oppilas- ja
ryhmäkohtaiset tukitoimet yhdessä
koulunkäynnin ohjaajan kanssa
Koulunkäynnin ohjaaja
• tukee oppilaan oppimista, kasvua ja
kehitystä yhteistyössä kodin ja muun
opetushenkilöstön kanssa
• toimii aktiivisena ja vastuullisena työparina kasvatus - ja opetustilanteissa
• vastaa omalta osaltaan koulun ja
kodin yhteistyöstä ja yhteydenpidosta
huoltajiin
• toimii monitoimijaisessa yhteistyössä
suunnittelemassa ja toteuttamassa
joustavia yksilöllisiin ja yhteisöllisiin
tarpeisiin vastaavia opetusjärjestelyjä
Koulunkäynnin ohjaajan tehtävät
Rovaniemen kaupungissa kuvataan
tarkemmin käsikirjassa.
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Taulukko 25. Kerhotoiminta
Yhteistyö

• oppilaiden osallisuuden lisääminen
• opettajan oppilaantuntemuksen lisääminen

• oppilaskunta ja oppilaskunnan ohjaava opettaja
• opettajat

OPPILAAT JA OPETTAJAT

Tavoite

• onnistumisen ja osaamisen kokemuksien tarjoaminen
• oppilaiden eettisten ja sosiaalisten taitojen kehittäminen ja
yhteisöllisyyteen kasvamisen tukeminen
• luovan toiminnan ja ajattelun taitojen kehittäminen
• kannustaminen oman kulttuurin tuottamiseen
• oppilaiden harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen
• kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen

• kolmannen sektorin
toimijat(yhdistykset ja
seurat, huoltajat)

• huoltajat ja opettajat
• koulun oppilashuoltoryhmä
• iltapäivätoiminnan koordinaattori

TOIMINTA
TIEDOTTAMINEN: Wilma, esitteet, koulun internet –sivut
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Syksy

• toiminnan aloittaminen syksyllä
• kerhotoiminnan suunnittelu oppilaan
oppimissuunnitelmassa (tarvittaessa)

• kaikille lapsille ja huoltajille tieto samanaikaisesti
• ilmoittautumisajan alkamis- ja loppumispäivä

Kevät

• selvitys kerhotoiminnasta keväällä koulukohtaisesti

• koulun toiminnan työsuunnitelman
arviointi keväällä

• seuraavan syksyn kerho -ohjelman
suunnittelu hyvissä ajoin kevään suunnittelupäivänä

• varataan paikkoja tehostetun ja erityisen
tuen tarvitseville lapsille

5.3 Joustavan perusopetuksen toiminta
Tavoitteet ja toiminta
Rovaniemellä joustavaa perusopetusta järjestetään
noin 10 oppilaan pienryhmässä palvelusopimuksessa määritetyn tarpeen mukaisesti. JOPE -ryhmät
kohdentuvat koko kaupungin alueella opiskeleville
oppilaille. Oppilaiden matkakustannukset korvataan
5 km ylittävältä osalta.
Joustavan perusopetuksen tavoitteena on
vahvistaa opiskelijan oppimismotivaatiota ja elämänhallintaa sekä ennakoida ja puuttua riittävän varhain
mahdollisiin ongelmiin. Opiskelijan ja huoltajien sitoutuminen joustavaan perusopetukseen varmistetaan
hakumenettelyn kautta. Joustavan perusopetuksen
luonteeseen kuuluu, että toiminta tarjoaa tukea huoltajille oppilaan oppivelvollisuuden toteutumiseksi.
Huoltajilla on mahdollisuus toiminnan suunnitteluun
ja oppimissuunnitelman toteutumisen arviointiin.
Koulun toimintatapoja pyritään muuttamaan
toiminnallisemmaksi ja erilaisia työpainotteisia
opiskelumuotoja ja oppimisympäristöjä hyödyntäväksi. Joustavilla opetusjärjestelyillä ja -menetelmillä
pyritään turvaamaan päättötodistuksen saaminen ja
jatko-opintokelpoisuus. Opetus etenee yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti, mikä mahdollistaa oppilaan siirtymisen takaisin yleisopetuksen
piiriin. Toisen asteen oppilaitosten kanssa kehitetään
yhteistyömuotoja, joilla tuetaan opiskelijan siirtymistä toiselle asteelle ja joilla ehkäistään opiskelujen
keskeytymistä jatko-opintojen aikana.
Työelämän ja koulun yhteistyötä kehitetään
yhdessä paikallisten yrittäjien ja työnantajien kanssa.
Työpaikkaohjaajien sitoutumisen ja osaamisen
tukemiseksi heidät perehdytetään JOPE -toiminnan
tavoitteisiin ja periaatteisiin.
Joustava perusopetus toteutetaan eri hallinnon
alojen yhteistyönä, jossa järjestävän koulun oppilashuoltoryhmä tekee moniammatillista yhteistyötä
JOPE -toiminnan toteuttamiseksi sekä antaa tarvittavat tiedot koulutuksen järjestäjälle toiminnan
arvioimiseksi.
Joustava perusopetus toteutetaan pienryhmissä,
mikä edellyttää oman pienryhmän muodostamista.
Opettajan työparina toimii toinen aikuinen. Opetusta
voidaan antaa joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että kaikissa
oppimisympäristöissä on huolehdittu työturvallisuu-

desta ja työtapaturmiin varautumisesta. Työssäoppimisjaksosta tehdään koulutuksen järjestäjän ja työnantajan kesken kirjallinen sopimus, johon kirjataan
toimijoiden vastuut. (Liite 3) Ryhmän opettaja vastaa
kokonaisuudessaan oppilaiden tavoitteiden mukaisesta edistymisestä riippumatta siitä, missä opetus
järjestetään.
Opetuksesta ja muusta toiminnasta vastaa tiimi,
johon kuuluvat koulun rehtori, JOPE -opettaja,
erityisopettaja, toinen aikuinen sekä mahdollinen
koulunkäyntiohjaaja. Oppilaille laadittavassa oppimissuunnitelmassa määritellään oppilaan tarvitsemat
tukitoimet sekä opetusjärjestelyt. Oppilaalla on
mahdollisuus palata yleisopetukseen, mikäli oppilaalla katsotaan olevan mahdollisuuksia selviytyä
yleisopetuksen mukaisesta opetuksesta. Mikäli
oppilas ei noudata tehtyä suunnitelmaa, JOPE -tiimi
voi esittää oppilaan siirtämistä takaisin perusopetuksen opetusryhmään tai hänelle voidaan tarjota muita
toimenpiteitä.

Oppilasvalinta
Oppilas valitaan toimintaan oppilaan ja hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen perusteella. Oppilasvalinnassa huomioidaan oppilaan koulumenestys,
poissaolojen määrä, oppilaan kotikoulun oppilashuoltotyöryhmän lausunto sekä hakijoita haastattelevan
asiantuntijaryhmän lausunto. Lisäksi voidaan huomioida muu asiantuntijalausunto. Oppilasvalinnasta
JOPE -ryhmään päättää haastatteluryhmän esityksestä erityisopetuksen koordinaattori. Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös.
Oppilasvalinnan kriteerit:
• Oppilaalla on vaara jäädä vaille perusopetuksen
päättötodistusta tai hänellä on erityisiä vaikeuksia
oppivelvollisuuden toteutumisessa.
• Oppilaan oppivelvollisuuden toteutumista ja toisen
asteen opintoihin pääsemistä tukee JOPE -ryhmässä opiskelu.
• Oppilas on aktiivinen ja pystyy huolehtimaan myös
itsenäisesti suoritettavista opintojaksoista.
• Oppilas aloittaa opintonsa vuosiluokilla 7-9.
• Oppilas ja hänen huoltajansa sitoutuvat JOPE
-opetuksen toimintamalliin.
Hakuaika JOPE -ryhmiin päättyy huhtikuun loppuun
mennessä.

85

Oppimisympäristöt
Koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käytön
pyrkimyksenä on tukea oppilaan opiskelumotivaatiota ja yksilöllisiä oppimistapoja. Opetusta voidaan
antaa joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä
(työpaikoilla, työpajoissa, leirikouluissa, yleisopetusryhmissä ym.). Kun opetus tapahtuu muissa oppimisympäristöissä, oppiminen suunnitellaan vastaamaan
opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä.
Lisäksi työssäoppiminen antaa valmiuksia ammatinvalintaan ja kokonaisuudessaan elämänhallintaan.
Opiskelu työpaikalla tukee opetussuunnitelman mukaista opiskelua, jonka pohjalta oppilaalle laaditaan
työpaikkatehtävät eli oppimistehtävät. Työpaikkaopiskelu toteutetaan tiiviinä koulun, kodin ja työpaikkojen
yhteistyönä. Nuoria kannustetaan itse hankkimaan
työssäoppimispaikka.
Oppilaalle nimetään työpaikalle ohjaaja joka toimii
oppilaan tukena ja opastajana Työpaikkaopiskelusta
tehdään sopimus työpaikkaohjaajan, oppilaan, opettajan ja huoltajan välillä. Oppilasta koskevat koulun
vakuutukset ovat voimassa koulun ulkopuolisissa
oppimisympäristöissä.
Joustavan perusopetuksen tavoitteena on päättötodistuksen lisäksi jatko-opintopaikan saaminen
toiselta asteelta. Yhteistyö toisen asteen kanssa
tulee olla kiinteä osa toimintaa viimeistään perusopetuksen viimeisenä vuotena. JOPE -ryhmän opettaja
tekee oman koulun opinto-ohjaajan ja toisen asteen
opinto-ohjaajien kanssa yhteistyötä jatko-opintopaikan varmistamiseksi. JOPE -ryhmän oppilaalla tulee
olla selkeä jatko-opintosuunnitelma perusopetuksen
jälkeen.

Arviointi
Oppilaan opintojen arvioinnissa noudatetaan opetussuunnitelman perusteita huomioiden joustavuus.
Arviointi on JOPE -opettajan vastuulla yhteistyössä
aineen opettajan kanssa. Työpaikkajaksojen ja

muiden oppimisympäristöjen kautta tapahtuva
oppiminen huomioidaan myös opintojen arvioinnissa.
Näiden arviointi tehdään yhteistyössä oppilaan,
työpaikkaohjaajan ja toisen aikuisen kanssa. Muita
arvioinnin muotoja ovat itsearviointi ja vertaisryhmäarviointi.

5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden
edistäminen
5.4.1 Oppilashuolto
Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen / oppilaan hyvän
oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.
Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän
hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat
kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen34. Esiopetuksessa olevan lapsen
yksilölliset terveystarkastukset ja yksilöllinen terveysneuvonta järjestetään kansanterveyslain mukaisina
neuvolapalveluina.35
Oppilashuolto muodostaa jatkumon muusta
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen
perusopetukseen. Oppilashuolto kuuluu kaikille
päiväkoti- ja kouluyhteisössä työskenteleville sekä
oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille.
Sitä toteutetaan yhteistyössä lapsen / oppilaan ja
huoltajan kanssa36. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja
tervettä kasvua ja kehitystä.
Oppilashuollon tehtävänä on osana yhteisön
toimintakulttuuria kehittää hyvinvointia tukevaa
oppimisympäristöä ja vahvistaa yhteisöllistä toimintatapaa. Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä oppilaan
ja huoltajan osallisuutta kouluyhteisön hyvinvoinnin

34 Perusopetuslaki 31 a § 1 mom. (477/2003) ja 2 mom.
(642/2010) ja
Kansanterveyslaki 14 § 1 mom. kohta 5 (626/2007), Lastensuojelulaki 9 §
35 Kansanterveyslaki 14§ 1 mom. 1 kohta
36 Perusopetuslaki 31 a § 1 mom. (477/2003) ja 2 mom.
(642/2010) ja
Kansanterveyslaki 14 § 1 mom. kohta 5 (626/2007), Lastensuojelulaki 9 §
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kehittämisessä. Lapsen osallisuutta tuettaessa
otetaan huomioon lapsen ikä, kehitystaso sekä muut
edellytykset ja tarpeet. Oppilashuollolla edistetään
myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen huolenpidon ilmapiiriä sekä puututaan tarvittaessa ongelmiin.
Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja
kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä
syrjäytymistä sekä edistää yhteisön hyvinvointia.
Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko esiopetus- ja kouluyhteisön, yksittäisten
luokkien ja ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan
siitä, että lapsen / oppilaan yksilölliset kasvuun ja
kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet otetaan
huomioon arjessa37.
Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen
esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää lapsen / oppilaan
mielenterveyden turvaamiseen. Ehkäisevä lastensuojelu ja terveyden edistämiseen kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset ja tarpeenmukainen terveysneuvonta vahvistavat ongelmien ennaltaehkäisyä,
niiden varhaista tunnistamista ja tuen järjestämistä.38
Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten
suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvitaan oppilashuollon moniammatillista yhteistyötä39. Oppilashuollon tehtävänä on seurata jokaisen lapsen / oppilaan
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tukea
ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin
yhteistyössä huoltajan kanssa. Oppilashuollon
yhteistyössä sovitaan menettelytavoista ehkäisevän
lastensuojelutyön ja terveydenhuoltoon kuuluvan
erityisen tuen toteuttamisessa. Yhteistyössä ja toimintaohjeissa tulee ottaa huomioon lapsen / oppilaan
kasvun ja kehityksen mahdollinen vaarantuminen
kasvuympäristössä olevien riskitekijöiden johdosta
sekä lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus
lastensuojelutarpeen selvittämiseksi40.
37 Perusopetuslaki 3 § 2 mom. (477/2003), Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston asetus 12, 13 ja 15
§, Lastensuojelulaki 9 §
38 Perusopetuslaki 16 ja 16 a, 17 a §(642/2010), Lastensuojelulaki 3 ja 3 a § (88/2010), 8,9 ja 12 §, Neuvolatoimintaa, kouluja opiskelijaterveydenhuoltoa koskeva asetus 4 §, 9§ 1 mom.
3 kohta, 13 ja 14§, 15 § 3 mom.

Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus,
kunnioittava suhtautuminen lapsen / oppilaaseen ja
huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.
Työssä tulee turvata se, että lapsen / oppilaan ja
huoltajan näkemyksiä kuunnellaan. Oppilashuoltotyöstä ja sen menettelytavoista tulee antaa tietoa
oppilaalle ja huoltajalle. Huoltajalle tulee antaa tietoa
siitä, miten lasta /oppilasta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu41.
Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään oppilashuollon moniammatillisessa yhteistyössä, esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä. Yhteistyössä kunnan
sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa42 sovitaan yhteistyön yleisistä periaatteista ja rakenteista,
käytännön toiminnan järjestämisestä, keskinäisestä
työnjaosta ja vastuista. Yhteistyön järjestämisessä
otetaan huomioon myös muiden viranomaisten
kuten poliisin ja pelastustoimen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö terveyteen
ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Oppilashuoltotyötä suunniteltaessa sovitaan erikseen sekä esiopetuksen oppilashuollon järjestämiseen, yhteisölliseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen että yksittäisen lapsen / oppilaan tukemiseen
ja hänen asioidensa käsittelyyn liittyvät periaatteet
ja toimintatavat. Päiväkoti- ja kouluyhteisön yleistä
terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa voidaan
kehittää laajassa moniammatillisessa yhteistyössä.
Tällöin oppilashuollon yhteistyöhön voi osallistua eri
toimijoita salassapidon estämättä toisin kuin yksittäistä oppilasta koskevassa asiassa43, jonka käsittely
kuvataan luvussa 5.4.3.
Ruokailu esiopetuksessa ja koulussa
Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena
työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja
ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria44. Ruokailuhetki on lapselle / oppilaalle tärkeä ja se tukee lasten
/ oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Ruokailun ja
koulupäivän aikana mahdollisesti tarjottavien välipalojen järjestämisessä otetaan huomioon kouluruokailun
terveydellinen ja sosiaalinen merkitys, ravitsemusja tapakasvatuksen tavoitteet sekä ruokailutauon
virkistystehtävä. Lapsille / oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua kouluruokailun suunnitteluun ja

39 Perusopetuslaki 16 ja 16 a, 17 ja 17 a § (642 /2010), Lastensuojelulaki 3, 8, 9 ja 12 §, Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa
säätelevä valtioneuvoston asetus 4 ja 13 §

41 Perusopetuslaki 31 a § 3 ja 4 mom. (642/2010)

40 Lastensuojelulaki 25 § 1 mom., Neuvolatoimintaa, Koulu- ja
opiskeluterveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston asetus

43 Perusopetuslaki 31 a § 3 mom. (642/2010)

13 ja 18 §

42 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)
44 Perusopetuslaki 31 § 2 mom.
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toteuttamiseen, mikä tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Ruokailun järjestämisessä tarvitaan yhteistyötä
esiopetuksen ja koulun henkilöstön ja ruokailusta
vastaavan henkilöstön kesken. Yhteistyössä lapsen
/ oppilaan, huoltajan ja terveydenhuollon henkilöstön
kanssa sovitaan tukitoimista ja seurannasta yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden
hoitoon liittyvissä tarpeissa.45

5.4.2 Turvallisuuden edistäminen
Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön46. Siihen kuuluu fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen
järjestämisen lähtökohtana on lasten / oppilaiden
ja henkilöstön turvallisuuden takaaminen kaikissa
tilanteissa. Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on osa yhteisön toimintakulttuuria. Se tulee
ottaa huomioon kaikessa toiminnassa.
Oppilashuollon tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Erilaisissa ongelma-,
onnettomuus- ja kriisitilanteissa sekä niiden edellyttämässä jälkihoidossa huolehditaan lapsen / oppilaan
ja koko yhteisön tarvitsemasta psykososiaalisesta
tuesta.
Opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä varten koulussa
tulee olla järjestyssäännöt tai koulussa sovellettavat
järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä
järjestystä47. Opetussuunnitelman yhteydessä on
laadittava suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma
tulee toimeenpanna ja sen noudattamista ja toteutumista tulee valvoa.48
Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä
siihen puuttuminen kuuluu kaikille päiväkoti- ja kouluyhteisössä työskenteleville49. Väkivalta, kiusaaminen
tai häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa sanallista tai
fyysistä voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia,

45 Perusopetuslaki 3 § 2 mom. ja 31 a § 1 mom., Neuvolatoimintaa, Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston asetus 13 §
46 Perusopetuslaki 29 § 1 mom.
47 Perusopetuslaki 29 § 3 ja 4 mom.
48 Perusopetuslaki 29 § 2, 3 ja 4 mom.
49 Perusopetuslaki 29 §, Neuvolatoimintaa, Koulu- ja opiskelu
terveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston asetus 12 §
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joka loukkaa ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista koskemattomuutta. Tekijänä voi olla lapsi /
oppilas, yksikössä työskentelevä aikuinen tai yhteisön ulkopuolinen henkilö.
Kiusaamisella tarkoitetaan systemaattista,
tahallista ja toistuvaa samaan henkilöön tai ryhmään
kohdistuvaa sanallista tai fyysistä kielteistä toimintaa.
Kiusaamiselle on ominaista kiusaajan ja kiusatun
välinen voimasuhteiden epätasapaino. Tavallista
on myös se, että kiusaaminen tapahtuu ryhmässä.
Häirintä voi näyttäytyä epäasiallisena kohteluna
ja puheena, joka voi sisältää sukupuoleen liittyviä
vihjailevia ilmeitä, eleitä tai kaksimielistä puhetta tai
ei-toivottuna fyysisenä kosketuksena. Kiusaamisen ja
häirinnän lisäksi yhteisössä voi esiintyä myös muuta
ei-toivottua tai aggressiivista ja väkivaltaista käyttäytymistä. Väkivallalla tarkoitetaan tarkoituksellista
itseen, toiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön
kohdistettua fyysisen voiman tai vallan käyttöä,
uhkailua tai toteutettua. Sen seurauksena voi olla
vamma, psyykkinen haitta tai kehitykseen liittyvä
vaikeus. Kaikkiin näihin tilanteisiin on puututtava.
Lapselle / oppilaille, heidän huoltajilleen ja henkilöstölle tulee antaa myös tietoa väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän erilaisista ilmenemistavoista,
ennaltaehkäisystä ja yhteisön toimintatavoista näissä
tilanteissa sekä koulussa sovellettavista järjestysmääräyksistä.
Fyysistä turvallisuutta edistetään huolehtimalla
rakennukseen, opetustiloihin, opetusvälineisiin,
opetuksen järjestämiseen, opetustilanteisiin ja
välitunteihin sekä yhteisön ulkopuolella tapahtuvaan
opetukseen liittyvistä turvallisuustekijöistä. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että työelämään
tutustumispaikka on turvallinen ja että oppilaan oppimisympäristö on työelämään tutustumisen aikana
oppilaalle turvallinen.50
Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös
koulukuljetuksiin, tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja
tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät. Koulukuljetuksen
odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta
sekä matkojen aikaisesta turvallisuudesta huolehditaan sopimalla yhteisistä menettelytavoista51. Niistä
sekä kuljetusjärjestelyistä annetaan tietoa lapselle /
oppilaalle ja huoltajalle.

50 Perusopetuslaki 29 § 1 mom., Työturvallisuuslaki (738/2002) 9
§ ja 10 § ja Terveydensuojelulaki (763/1994) 26 ja 27 §
51 Perusopetuslaki 32 § 1 mom. (1139/2003), 34 § 1 mom.
(1288/1999), Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa säätelevä
valtioneuvoston asetus 12 §

Tapaturmien ehkäisyyn liittyvässä ohjeistuksessa
otetaan huomioon tapaturmien torjunnan kansalliset
linjaukset ja ohjeistukset sekä toiminnan edellyttämä
yhteistyö. Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan
tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ensiapuun, hoitoon
ohjaukseen ja tapaturmien seurantaan liittyvistä
menettelytavoista. Niistä annetaan tietoa lapselle /
oppilaalle ja huoltajalle.
Turvallisuuden edistämisessä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä noudatetaan
turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita sekä
muita paikallisia turvallisuutta koskevia linjauksia.
Paikallisessa opetussuunnitelmassa näitä ohjeita
sovitetaan yhteen.
Esiopetuksen ja kouluyhteisön turvallisuutta
ohjaavat myös työturvallisuuslaki ja sen mukainen
työsuojelun toimintaohjelma52. Muita turvallisuutta
ohjaavia säädöksiä ovat pelastuslain- ja asetuksen
edellyttämä ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma53.
Pelastussuunnitelmasta on tiedotettava tarvittavalla
tavalla yksikön koko henkilökunnalle.
Esiopetuksen / opetuksen järjestäjä vastaa
siitä, että esiopetuksessa ja kaikilla kouluilla on
turvallisuutta koskevat toimintaohjeet. Esiopetus- ja
kouluyhteisön terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimintaohjeiden toteutumista seurataan ja arvioidaan
suunnitelmallisesti yhteistyössä (koulu) terveydenhuollon ja muiden tarvittavien viranomaisten
kanssa54. Paikallinen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja
opetustoimen eri toimijoiden ja muiden viranomaisten kanssa tukee tarkoituksenmukaista toimintaa
turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa ja niiden
ennaltaehkäisyssä55.

5.4.3 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja
tietojen luovuttaminen

52 Työturvallisuuslaki 8, 9 ja 10 §

Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on
luottamuksellisuus ja yhteistyö lapsen / oppilaan
ja huoltajan kanssa.
Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä
oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat
osallistua ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon
järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan
asian käsittely välittömästi kuuluu56. Tällaisia henkilöitä voivat olla rehtori tai koulun johtaja, luokanvalvoja tai oppilaan opettaja, kouluterveydenhoitaja,
erityisopettaja, oppilaan kanssa työskentelevä
koulunkäynninohjaaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja yläluokilla myös opinto-ohjaaja ja tarvittaessa
koululääkäri ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä57.
Esiopetuksessa lapsen asian käsittelyn voidaan katsoa kuuluvan välittömästi lisäksi päiväkodin johtajalle,
esiopetuksen opettajalle ja erityislastentarhanopettajalle. Ratkaisu asian käsittelyyn osallistuvista tehdään
kuitenkin kunkin käsiteltävän asian ja aiheen perusteella erikseen. Oppilaan huoltajan tai muun laillisen
edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin
laissa erikseen säädetään oppilaan asian käsittelyyn
voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja58.
Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa
oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireillepanija,
aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut,
asian käsittelyyn osallistuneet sekä se, mitä tietoja
ja kenelle oppilaasta on annettu. Henkilötietojen
käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen
järjestäjä.59
Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta
ja hänen perhettään koskevia tietoja, jotka ovat
lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä60. Salassapidolla tarkoitetaan asiakirjan pitämistä salassa ja kieltoa ilmaista tieto suullisesti eli vaitiolovelvollisuutta
sekä kieltoa käyttää salaista tietoa omaksi eduksi tai
toisen vahingoksi.
Salassa pidettäviä ovat mm. tiedot lasten /
oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, kuten elintavoista, vapaa-ajan

53 Pelastuslaki (468/2003) 9 § 3 mom., Pelastusasetus
(787/2003) 9 ja 10 §

56 Perusopetuslaki 31 a § 3 mom. (642/2010)

54 Perusopetuslaki 29 § 2 mom. (477/2003), Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston asetus 12 §,
Työturvallisuuslaki 9 ja 10 §

57 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 4/2010 vp

55 Perusopetuslaki 29 § ja 32 §, Pelastuslaki 9 § 3 mom., Pelastusasetus 9 § ja 10 §, Poliisilaki (493/1995) 1 § 1 mom. ja 1 § 2
mom. (21/2001), Työturvallisuuslaki 8 §

59 Perusopetuslaki 31 a § 4 mom. (642/2010)

58 Perusopetuslaki 31 a § 3 mom. (642/2010)
60 Perusopetuslaki 40 § (642/2010), Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1 mom. 30 kohta
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harrastuksista, perhe-elämästä, poliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja osallistumisesta yhdistystoimintaan, sekä
tiedot taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja
vammaisuudesta.
Salassa pidettäviä ovat myös tiedot tehostetun
ja erityisen tuen antamisesta, opetuksesta vapauttamisesta sekä näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin
sisältyvät tiedot. Salassa pidettäviä ovat myös
oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, tiedot lapselle / oppilaalle suoritetusta
psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta
sekä oppilaan koesuoritukset. Lapselle esiopetuksen päätteeksi annettavat todistukset ovat julkisia.
Oppilaalle annettavat todistukset ovat julkisia lukuun
ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti sisältyvää
oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista
arviointia, joka on salassa pidettävä tieto.61
Salassapitovelvollisia ovat päiväkodin johtaja,
rehtori, opettajat, opetusharjoittelijat, koulunkäynninohjaajat, kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit sekä esiopetuksen ja
opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten
jäsenet62. Myöskään muut esiopetuksen / opetuksen
järjestäjän palveluksessa olevat henkilöt eivät saa
sivullisille ilmaista tietoonsa saamia salassa pidettäviä tietoja eivätkä luovuttaa salassa pidettäviä tietoja
sisältäviä asiakirjoja.
Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toisiltaan
ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja
perusopetuslain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen
asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot63. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta
tiedosta, joka on välttämätön lapsen / oppilaan tai
muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi.
Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista
oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa
huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin
edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön
ja luottamuksen rakentamiseksi ja turvaamiseksi on
syytä pyrkiä aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan
suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.
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Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella
voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös
muilta tahoilta64. Esiopetuksen / opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus
saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi
välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon
viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä65.
Rovaniemen kaupungissa kyseisen yksikön
rehtorilla ja päiväkodin johtajalla sekä esiopetuksen ja
perusopetuksen tukipalveluista ja oppilassijoittelusta
vastaavilla hallinnon viranomaisilla on oikeus saada
nämä tiedot.
Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän
perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen, myös esiopetukseen, tai aamu- tai iltapäivätoimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on
salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta
välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle.
Uudella opetuksen järjestäjällä on myös pyynnöstä
oikeus saada vastaavat tiedot.66 Salassa pidettäviä
tietoja ei voida, ilman huoltajan suostumusta, antaa
oppilaan siirtyessä muuhun kuin perusopetuslain
mukaiseen opetukseen, esimerkiksi lukioon tai
ammatilliseen koulutukseen.

5.4.4 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen Rovaniemellä

5.4.4.1 Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen,
sen rakenne, tavoitteet ja toimintatavat
• Oppilashuollon palveluiden järjestäminen
• Oppilashuoltotyön organisointi
Rovaniemen kaupungissa oppilashuollon palveluiden
järjestäminen tapahtuu hallinto - ja palveluorganisaatioiden yhteistyönä, josta sovitaan 1.1.2011 alkaen
kaikkia lautakuntia ja palvelukeskuksia koskevassa

61 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 25,
29 ja 30 kohta.

64 Perusopetuslaki 40 § 3 mom.(642/2010)

62 Perusopetuslaki 40 § 1 mom.(642/2010)

65 Perusopetuslaki 41 § 4 mom.(642/2010)

63 Perusopetuslaki 40 § 2 mom.(642 /2010)

66 Perusopetuslaki 40 § 4 mom.(642/2010)

Lasten ja nuorten palvelusopimuksessa. Lasten ja
nuorten palvelusopimuksen tavoitteena on edistää
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja turvallista arkea. Kaikissa lasten ja nuorten palveluissa
huomioidaan Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman
periaatteet: ennaltaehkäisevyys, varhainen avoin
yhteistyö, yhteisöllisyys ja vertaistoiminta, saavutettavuus sekä osallisuus ja vaikuttaminen. Keskeistä
on verkostomainen työ sekä toiminnan painopisteen
siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia
seurataan vuosittain tehtävässä Hyvinvointikatsauksessa ja neljän vuoden välein laajemmassa Hyvinvointikertomuksessa. Lasten, nuorten ja perheiden
palveluiden koordinaatioryhmä vastaa kuntatasolla
toiminnan kehittämisestä.
Perusopetuslain mukaan oppilashuollon järjestämisestä vastaa opetuksen järjestäjä. Rovaniemen
kaupungin esi- ja perusopetuksessa opetuksen
järjestäjä on koulutuslautakunta. Palvelut tuotetaan
palvelukeskuksissa: esiopetus päivähoidon palvelukeskuksessa ja perusopetus koulupalvelukeskuksessa. Kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit sekä
ennaltaehkäisevässä perhetyössä alle 15-vuotiaiden
lasten ja nuorten perheiden tukena toimivat mielenterveyshoitajat työskentelevät terveyspalvelukeskuksen alaisuudessa.
Käytännössä oppilashuolto toteutetaan koulu-,
terveys-, sosiaali- ja nuorisopalveluiden monitoimijaisessa yhteistyössä. Oppilashuollon palvelurakenne
muodostuu oppilashuollon, oppilashuoltopalveluiden
ja muun oppilashuollollisen tuen järjestämisestä ja
tuottamisesta. Vuoden 2011 alussa voimaan astunut
nuorisolaki ohjeistaa nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa tavoittamaan nuoria palveluiden piiriin etsivällä nuorisotyöllä.
1.8.2011 alkaen toimii palvelukeskusten yhteinen
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittämis- ja
suunnitteluryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella,
toteuttaa ja seurata (arvioida) hyvinvointia, oppilashuollon palveluiden järjestämistä palvelusopimuksen
mukaisesti sekä tuen kolmiportaisen järjestämisen
toteutumista. Ryhmän kokoonpanossa huomioidaan
lasten ja nuorten palveluita tuottavien palvelukeskusten edustus.
Psykososiaalisen oppilashuollon palveluiden
erityistyöntekijöinä Koulupalvelukeskuksessa toimivat koulukuraattorit ja koulupsykologit muodostavat
oppilashuollon tiimin. Tiimin esimiehenä toimii
erityisopetuksen koordinaattori. Tiimin toimintasuun-

nitelmassa määritellään lukuvuosittain työntekijöiden
välinen työnjako, palveluiden organisointi, tavoitteet,
yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja palveluista
tiedottaminen.
Esiopetuksessa oppilashuollon palvelut organisoidaan kiertävien erityislastentarhanopettajien
(Keltojen) muodostaman erityispäivähoidon Rukkastyöryhmän ja neuvolatyöryhmän yhteistyönä. Kouluun siirtymisen nivelvaiheessa yhteistyötä tehdään
Oppilashuollon tiimin kanssa.
Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään
monitoimijaisessa oppilashuoltoryhmässä, jonka
toiminnasta kouluissa vastaa rehtori ja esiopetuksessa päiväkodin johtaja. Oppilashuoltotyö ja vastuut
yksikkötasolla päivitetään lukuvuosittain oppilashuollon toimintaohjeeseen (ent. ohjeistus) ja koulujen
työsuunnitelmiin.
Jokaisessa Rovaniemen kaupungin koulussa
on nimetty moniammatillinen oppilashuoltoryhmä.
Ryhmään kuuluvat siihen vuosittain koulun työsuunnitelmaan nimettävät jäsenet, joita voivat rehtorin
lisäksi olla terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään kouluyhteisöä koskevia
asioita. Ryhmä voi kutsua toimintansa tueksi mukaan
muitakin toimijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on
ylläpitää, kehittää ja arvioida koko kouluyhteisön
hyvinvointia ensisijaisesti yhteisö- mutta myös
ryhmätasolla.
Oppilashuoltoryhmän tehtävät:
1) toimia asiantuntijana terveellisen ja turvallisen
opiskeluympäristön kehittämisessä ja seurannassa
2) seurata ja arvioida kouluyhteisön yhteisöllisen
tuen tarvetta
3) tukea yksittäisen lapsen oppimista, tervettä
kasvua ja kehitystä yhdessä kodin kanssa
4) seurata ja arvioida yksittäisen oppilaan fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarvetta
5) koordinoida kouluyhteisön monitoimijaista verkostoyhteistyötä
Yksittäistä oppilasta koskevasta oppilashuolto
kokouksesta käytetään nimitystä koulupalaveri.
Päiväkodin järjestämässä esiopetuksessa päiväkodin johtaja vastaa yleisen psykososiaalisen
hyvinvoinnin turvaamiseksi tarkoitetun oppilashuoltoryhmän toiminnasta. Ryhmään voi kuulua mm.
esiopetuksen henkilöstöä, alueen KELTO, vanhem-
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Kuvio 2. Oppilashuoltoryhmien toiminnan
uudelleen ajatteleminen
(Heidi Peltonen. OPH 2011).

OPPILASHUOLTORYHMÄ
• yhteisöllinen oppilashuolto ja
moniammatillinen yhteistyö
• oppilashuollon järjestämiseen liittyvä työn- ja vastuunjako
• koulun oppilashuoltoa koskevat suunnitelmat
• opetuksen kehittämiseen,
hyvinvointiin, terveyteen ja
turvallisuuteen liittyvät asiat

KOULUPALAVERI: yksittäistä
lasta koskevien asioiden käsittely
yhteistyössä huoltajan ja lapsen /
nuoren kanssa

Oppilashuollon monitoimijaisessa yhteistyössä tai muuten
asioiden käsittelyyn osallistuvat

pien edustaja, neuvolan terveydenhoitaja. Mikäli
koulu ja päiväkoti toimivat fyysisesti lähekkäin voi
oppilashuoltoryhmään kuulua edustaja molemmista
yhteisöistä.
• Oppilashuolto yhteisöllisenä toimintana ja
osallisuuden vahvistaminen
Yhteisöllisessä oppilashuollossa kehitetään hyvinvointia ensisijaisesti päiväkoti- ja kouluyhteisön
tasolla. Kouluyhteisöön kuuluu oppilaiden ja henkilöstön lisäksi myös vanhempien osallisuus. Hyvinvointi
ymmärretään kattavasti fyysisenä ja psyykkisenä
terveytenä sekä sosiaalisena hyvinvointina.
Hyvinvoinnin kannalta on keskeistä tuottaa jäsenilleen tietoja taitoja ja kokemuksia, jotka vahvistavat
lasten / oppilaiden ja henkilöstön terveyttä ja hyvin-
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vointia myös yhteisön ulkopuolella. Erityisesti tulee
kiinnittää huomiota lasten ja nuorten valmiuksiin
hyödyntää näitä edellä mainittuja terveydenedistämistaitoja heidän varttuessaan aikuisiksi.
Toimintakulttuurin kehittäminen ja muokkaaminen
avoimeksi, luotettavaksi ja helposti lähestyttäväksi
on keskeistä turvallisuuden tunteen kehittämiseksi.
Vanhempien ja viranomaisten kanssa toimiminen
edellyttää henkilöstöltä ja johtamiselta hyvää hyvinvointi- ja kasvatustietoisuutta ja kasvatuskumppanuuden tietoista rakentamista. Yhteisöllisen hyvinvointia
edistävän toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää
ajankäyttöä ja hyvinvointinäkökulman selkeää esilläpitoa.
Päiväkoti- ja kouluyhteisö tunnistaa omat terveyttä ja hyvinvointia heikentävät haittansa ja heikkoutensa. Yhteisö toimii aktiivisesti haittojen vähentämiseksi. Työvälineinä voidaan käyttää päiväkodissa
kontekstianalyysiä ja kouluissa hyvinvointiprofiilia.
Koulun toimintakulttuurin analysoinnissa käytettävät
tarkistuslistat löytyvät Koulutuspalveluiden laatukäsikirjasta 2011.
Lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysyhteisöjä
tukeva sekä kasvatuskumppanuutta painottava oppilashuollon toimintamalli Rovaniemen kaupungissa
kuvataan seuraavassa kaaviossa:
• Yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden, muiden asiantuntijoiden
ja paikallisten tukiverkostojen kanssa
Oppilashuollon toteutuksessa on ensisijaista perheen kanssa tehtävä yhteistyö sekä lapsen ja nuoren
osallisuus oman asiansa käsittelyssä oman ikä- ja
kehitystasonsa mukaisesti. Hyvällä yhteistyöllä
(kasvatuskumppanuudella) voidaan ennaltaehkäistä
ongelmien syntymistä ja helpottaa niiden ratkaisemista. Tavoitteena on lapsen ja nuoren kehityksen
tukeminen hänen kehitysympäristöissään: kotona,
esiopetuksessa, koulussa, harrastuksissa. Perheiden tukeminen ja työskentely perheiden kanssa on
tärkeässä roolissa uudistuvassa oppilashuoltotyössä.
Oppilashuoltotyöhön osallistuvat kaikki kouluyhteisön ja päiväkodin aikuiset jäsenet sekä
oppilashuollon palveluista vastaavat työntekijät ja
viranomaiset. Oppilashuoltotyötä on kaikki koulun ja
päiväkodin henkilöstön sekä lasten välinen vuorovaikutus ja siinä on eri toimijoilla erilaisia tehtäviä.
Päiväkotien yksikkötason vuosisuunnitelmissa
(varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetussuunnitelma)

Kuvio 3. Oppilashuollon toimintamalli

LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINTI - HENKILÖKOHTAINEN TUKI
KOULUKURAATTORI

KOULUPSYKOLOGI

KOULUTERVEYDENHUOLTO

LASTENSUOJELU

PERHENEUVOLA

LAPSEN KEHITYS- JA KASVUYMPÄRISTÖ (PERHE, KAVERIT, HARRASTUKSET...)

KOULUPALAVERI HUOLEN HERÄTTYÄ: OPPILAS, KOTI, OPETTAJA, KURAATTORI / PSYKOLOGI

oppilashuoltoryhmä koordinoi
Luokkayhteisön
hyvinvointi – luokanja aineenopettajan /
erityisopettajan tuki
• pedagoginen
hyvinvointi
• ryhmäohjaus
• opinto-ohjaus
• kasvatuskumppanuus

Kouluyhteisön hyvinvointi –ennaltaehkäisevä tuki

Luokkayhteisön hyvinvointi –ryhmätasoinen
psykososiaalinen tuki

• oppilaskunnat
kaikissa kouluissa
• vanhempainyhdistys ja -toimikunnat
• johtokunnat kaikissa kouluissa
• kerhotoiminta ja
työpajat
• KivaKoulu toimintamalli kaikissa
kouluissa
• vertaissovittelu
• työparitoiminta
ja tiimityömallit
käytössä
• koulun hyvinvointiprofiili
• järjestyssäännöt /
yhteiset pelisäännöt
• tukioppilaat, kummiluokat / -oppilaat

• luokan hyvinvointisuunnitelma
• Friends 4. ja 7. lk
• Maestro 7.-9. lk

Tuen kolmiportainen järjestäminen:
yleinen,tehostettu ja erityinen tuki
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kuvataan vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja
kasvatuskumppanuuden toteuttaminen. Koulujen
työsuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun välisen
yhteistyön suunnitelma (säännölliset yksilö- ja ryhmätapaamiset) ja yhteistyön painoalueet. Työsuunnitelmat vahvistetaan koulun johtokunnassa.
Yhteistyö perheneuvolan kanssa
Perheneuvola tarjoaa tukea perheille lasten ja
nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja
kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Perheneuvolassa on käytettävissä
psykologin, sosiaalityöntekijän ja ostopalveluna
lastenpsykiatrin palvelut. Huoltajat ja nuori itse
voivat ottaa yhteyttä keskusteluajan varaamiseksi.
Esiopetuksessa ja koulusta voidaan ohjata ottamaan
yhteyttä perheneuvolaan, kun lapsi / oppilas ja perhe
tarvitsee yksikön omien tukitoimien lisäksi asiantuntijuutta perheen kokonaistilanteen selvittämiseksi.
Lähetettä ei tarvita. Oppimisen ja koulunkäynnin
vaikeuksissa arviointi ja ensisijainen tuki järjestetään
koulun oppilashuollon toimintana. Ennen yhteydenottoa perheneuvolaan oppimisen, tarkkaavaisuuden
ym. ongelmissa, tulee koulun hyödyntää tehostetun
ja erityisen tuen tukimuotoja sekä hankkia koulupsykologin ja/tai koulukuraattorin arvio tuen tarpeesta.
Yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa
Etsivä nuorisotyö perustuu nuorisolakiin. Rovaniemellä etsivästä nuorisotyöstä vastaavat Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut ja Rovaniemen
monitoimikeskus-säätiö. Etsivää nuorisotyötä
koordinoi Rovaniemen kaupungissa Liikunta- ja
nuorisopalvelukeskus.
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen
tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten
palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään
hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään
koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä
tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä
antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen
tarpeesta. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat perusopetuksessa esimerkiksi opinto-ohjaajat ja kuraattorit. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista.
”Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä mitä tietojen salassapidosta säädetään,
luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti: opetuksen järjestäjän on
luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä
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nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen
jälkeisiin opintoihin.
Myös muu, kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu
viranomainen voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot,
jos viranomainen arvioi viranomaisena saamiensa
tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne ja tuen tarve
kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren
tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.
Tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen luovuttajan
on sopivin tavoin etukäteen ilmoitettava nuorelle
ja alaikäisen nuoren huoltajalle että nuorta koskevia tietoja voidaan 2 ja 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa etsivää nuorisotyötä
varten”(Nuorisolaki 7 c §, 20.8.2011/693.)
Koulu ja nuorisotyö järjestävät yhteisesti Joustavan
perusopetuksen palveluita 8-9 ikäisille oppilaille.
Etsivän nuorisotyön tuki tarjotaan tarvittaessa myös
JOPE- ryhmän oppilaille. Etsivän nuorisotyön yhteyshenkilönä kouluilla toimii koulukuraattori tai opintoohjaaja.
Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja sairaalaopetuksen kanssa
Erikoissairaanhoidon palveluihin tarvittavan lähetteen
tekee koululääkäri tai neuvolalääkäri. Erikoissairaanhoidossa noudatetaan hoidon porrastuksen periaatetta ts. peruspalveluiden tarjoama apu, tutkimus ja
hoito on ensisijaista. Lastenneurologiselle poliklinikalle ohjattaessa tulee koulupsykologin perustutkimukset olla tehtynä.
Lastenpsykiatrian poliklinikan ja lastenpsykiatrian
osaston palvelut yhdistyvät yhteiseksi kokonaisuudeksi. Lastenpsykiatrinen yksikkö ja nuorisopsykiatrian poliklinikka ja nuorisopsykiatrinen osasto toimivat kiinteässä yhteydessä Rovaniemen kaupungin
Sairaalakoulun kanssa ja niihin hoitosuhteen omaavalla lapsella ja nuorella on jaksoittain mahdollisuus
koulunkäyntiin päiväpolikliinisesti. Sairaalaopetuksen
ja koulupalvelukeskuksen yhteistyömalli kuvataan
käsikirjassa.
• Oppilashuollollinen tuki sekä tarvittaessa yhteistyö lastensuojeluviranomaisten tai poliisin
kanssa tilanteissa, joissa lapsen ja nuoren

kasvu ja kehitys voi kasvuympäristössä olevien
tekijöiden vuoksi vaarantua
Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö toteutuu koulussa
ensisijaisesti eri yhteistyö-, ohjaus- ja tukimuotojen
kautta. Säännölliset oppilasta koskevat ja vanhempien kasvatustyötä tukevat keskustelut ovat
aktiivisessa käytössä. Tarpeeksi intensiivinen oppilaskohtainen koulun ja kodin kasvatuskumppanuus on
itsessään ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.
Hyvin toimiva kasvatuskumppanuus tukee mahdollisten lastensuojelun tukitoimien käyttöönottoa.
Tarvittaessa lastensuojelun tarjoamia tukimuotoja
voi jäsentää yhdessä oppilaan ja vanhempien kanssa
keskustellen. Tällainen palvelumahdollisuuksien
kartoittaminen ei vielä johda lastensuojelun asiakkuuteen.
Jos koulun/päiväkodin toteuttama ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö, oppilaskohtainen toteutunut
yhteistyö kodin kanssa ja toteutunut oppilashuoltotyö eivät ole tuottaneet riittävää tukea ja koulussa/
päiväkodissa on edelleen huolta lapsen kasvuedellytysten vaarantumisesta, on tehtävä lastensuojelutarpeen selvityspyyntö yhdessä perheen kanssa.
Ensisijainen pyrkimys on neuvotella perheen kanssa
asiasta siten, että koulun/päiväkodin työntekijä
(kuraattori, kelto, rehtori, päiväkodinjohtaja) voi tehdä
pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi yhdessä
perheen kanssa. Mikäli tämä vaihtoehto ei perheen
kanssa neuvoteltaessa osoittaudu mahdolliseksi, niin
koulun työntekijä tekee lastensuojeluilmoituksen.
Ennen ilmoituksen tekoa koulun työntekijän tulee
kertoa huoltajalle, että ilmoitus tullaan tekemään.
Opettaja voi pyytää työparikseen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen kuraattorin, kelton tai rehtorin/
päiväkodin johtajan. Koulun ja päiväkodin työntekijän
tekemä lastensuojeluilmoitus tehdään aina myös
kirjallisena ja kotiin toimitetaan ilmoituksesta kopio.
Lastensuojelutarpeen selvityspyynnön ja lastensuojeluilmoituksen tekijäänollaan mahdollisuuksien
mukaan yhteydessä jälkeenpäin siitä, millaisiin
toimenpiteisiin lastensuojelu on ryhtynyt. Huoltajan
suostumuksella koulun työntekijä voidaan kutsua
mukaan lastensuojeluun ensimmäiseen palaveriin
asiakkaan kanssa.
Jos lastensuojelun tarve havaitaan äkillisesti ja tilanne arvioidaan vakavaksi, otetaan yhteyttä suoraan
päivystävään sosiaalityöntekijään. Näissäkin tilanteissa koulu/päiväkoti suunnittelee lapsen tukitoimet
koulun arkeen yhdessä lastensuojelun henkilöstön

kanssa. Lapsen päiväkodin tai koulun äkillisesti vaihtuessa tulee opetuksen järjestäjää mahdollisuuksien
mukaan informoida etukäteen. Lapsen sijoituskodin
tulisi myös ilmoittaa kouluun / päiväkotiin keneen
lapsen asioissa voi pitää yhteyttä. Lastensuojelutarpeen selvityspyynnön ja lastensuojeluilmoituksen
tekemistä ohjeistetaan tarkemmin oppilashuoltotyön
toimintaohjeessa (käsikirjassa)
Jokaiselle koululle on nimetty koulupoliisi, joka
toimii laillisuuskasvatuksen yhteyshenkilönä ja
tarvittaessa poliisin toimivaltaan kuuluvien asioiden
asiantuntijana esimerkiksi oppilashuoltotyöryhmässä.
Oppilaskohtaisissa asioissa ensisijainen yhteyshenkilö on poliisin sosiaalityöntekijä.
• Yksittäisen oppilaan asian käsittely ja kirjaamiskäytännöt
Kun yksittäisen oppilaan asiaa käsitellään moniammatillisesti, mietitään moniammatillisen tiimin kokoonpano aina tapauskohtaisesti (ks. Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 5.3.3. , Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5.4.3). Käsittelyyn kutsutaan aina mukaan huoltajat. Mikäli huoltaja
on estynyt, voidaan kirjallinen lupa lapsen asian käsittelyyn pyytää liitteenä olevalla lomakkeella. Oppilas
itse on myös mukana asian käsittelyssä ikäkautensa
ja edellytystensä mukaisesti.
Huoltajan kanssa sovitaan etukäteen, millaisella
moniammatillisella kokoonpanolla oppilaan asiassa
edetään. Näin huoltaja tietää neuvotteluun tullessaan
osallistuvat henkilöt. Neuvottelussa on tarpeen
ainakin alkuvaiheessa tarkistaa lapsen huoltajuuteen
liittyvät asiat.
Lapsella voi olla valmiina oppilashuoltotyötä
tukevia suunnitelmia, joita työskentelyssä voidaan
hyödyntää. Tällaisia mahdollisia suunnitelmia ovat
hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma (terveydenhuolto), varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetuksen
oppimissuunnitelma, oppimissuunnitelma, HOJKS,
asiakassuunnitelma (lastensuojelu) tai kuntoutussuunnitelma. Kartoitettaessa yksittäisen lapsen/oppilaan olemassa olevaa tukiverkostoa, on vanhemmilla
ensisijainen vastuu tiedottaa esiopetusta tai koulua
tukiverkoista. On hyvä kysyä huoltajilta erikseen
mahdollisista olemassa olevista tukiverkostoista tai
tukea ohjaavista suunnitelmista.
Yksittäisen oppilaan asian moniammatillisesta käsittelystä laaditaan aina muistio ja kopio kirjauksista
annetaan vanhemmille. Muistiot säilytetään lukitussa
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tilassa ja ne arkistoidaan Rovaniemen kaupungin tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. Henkilön nimen
mukaisesti järjestetyt muistiot muodostavat henkilörekisterin ja koulun on tehtävä niistä rekisteri-ilmoitus. Ilmoituksen tekeminen ohjeistetaan tarkemmin
Oppilashuoltotyön toimintaohjeessa (käsikirjassa).
• Oppilashuollollinen tuki koulunkäynnissä sekä
lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukemisessa
• Esi- ja perusopetuksen oppilashuollollinen tuki
tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa sekä
joustavassa perusopetuksessa olevan oppilaan
tukemisessa
Kasvun, oppimisen, hyvinvoinnin ja koulunkäynnin
tukeminen edellyttää henkilökunnalta havainnointia
ja taitoa puuttua lasten ja nuorten ongelmiin. Opettajan rooli moniammatillisen tuen käynnistämisessä
on merkittävä. Mikäli esiopetuksen henkilöstöllä,
opettajalla, koulunkäynnin ohjaajalla tai rehtorilla
herää huoli lapsen oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvästä asiasta, ottavat he sen välittömästi puheeksi
oppilaan itsensä sekä hänen huoltajiensa kanssa.
Työntekijällä ovat käytössä Huolen puheeksi ottamisen - ennakointimenetelmä sekä Lapset puheeksi
- menetelmä. Yhteisessä neuvottelussa sovitaan,
mitä itse kukin voi tehdä asian hyväksi. Sovittujen
toimenpiteiden riittävyyttä arvioidaan seurantapalaverissa, johon voidaan kutsua mukaan oppilashuollon
asiantuntijoita.
Verkostomaisessa työotteessa perhe ja vanhemmat nähdään keskeisenä kasvua tukevana
voimavarana. Verkostomaisen yhteistyön pohjana
ovat varhaisen avoimen yhdessä tekemisen eettisen
periaatteet, joissa korostuvat oppilaslähtöisyys eli
toimijoiden välinen avoin ja rehellinen vuorovaikutus
perheen läsnä ollessa sekä toimenpiteiden oikeaaikaisuus. Verkostomaista työskentelyä tukevat
Rovaniemellä käytössä olevat dialogiset verkostopalaverit, läheisneuvonpidon menetelmä sekä perheinterventio.
Kun oppiminen tai koulunkäynti ei suju, arvioidaan
tarvitaanko oppimisen tukea, opetuksen tukea,
erityisopetuksen tukea, oppilashuollollista tukea tai
kasvatuksellista ja hoidollista tukea (Tilus). Arviointi
tapahtuu opetus-, oppilashuolto- ja terveydenhuoltohenkilöstön pedagogisena arviona, lääketieteellisenä
ja kognitiivisena arviona sekä lapsen elämäntilanteen
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sosiaalisena selvityksenä. Tavoitteena on, että lasten
kehitysviivästymät, oppimisvaikeudet ja psykososiaaliset oireet havaitaan mahdollisimman varhain.

Päiväkodin ja koulun työntekijöiden tehtävät
oppilashuoltotyössä
Rehtori/koulunjohtaja/päiväkodinjohtaja
Rehtori vastaa koulun oppilashuoltotyöstä ja
päiväkodin johtaja päiväkodin oppilashuoltotyöstä.
Hän toimii oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana
ja on avainasemassa kaiken oppilashuollollisen
työn koordinoinnissa ja verkostojen luomisessa.
Kaiken kaikkiaan esimiehen asennerooli yksikön
oppilashuollollisen työn määrittäjänä on tärkeä.
Rehtorin/päiväkodin johtajan tehtävänä on
huolehtia, että oppilashuoltoryhmässä käsitellään
oppilaan asioita lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi
hän vastaa oppilashuoltoryhmän jäsenten välisestä työnjaosta. Rehtorilla ja päiväkodin johtajalla
on Rovaniemen kaupungissa oikeus saada oman
yksikkönsä osalta perusopetuslain 41§ mukaiset
tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta.
Vararehtori / varajohtaja
Vararehtori ja rehtori voivat jakaa vastuuta koulun
oppilashuollollisista tehtävistä. Vararehtorin /
varajohtajan tulee olla riittävän tietoinen koulun
oppilashuollollisista asioista, koska esimiehen
poissa ollessa hän toimii oppilashuollon vastuuhenkilönä.
Luokanvalvoja/luokanopettaja/
lastentarhanopettaja
Luokanvalvojan/luokanopettajan tehtävänä on
seurata oman valvontaluokkansa oppilaiden
koulunkäyntiä ja yleistä hyvinvointia. Hän seuraa
oppilaiden poissaoloja, koulumenestystä sekä
luokan työilmapiiriä. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeä osa luokanvalvojan/luokanopettajan tehtävää. Vanhempainvartit, vanhempainillat
sekä erilaiset tiedottamiskanavat riippuen luokkaasteesta ovat tavallisia tapoja yhteydenpidossa.
Luokanvalvoja/luokanopettaja on usein ensimmäinen huolen vastaanottaja, jolle kerrotaan yksittäisestä oppilaasta tai koko luokasta oleva huoli.
Huolenkertojana voi olla oppilas itse, huoltajat tai

koulun muu henkilökunta. Tarvittaessa opettaja
kerää tietoa oppilaan tilanteesta ja valmistelee
asian oppilashuoltoryhmään.
Lastentarhanopettajan tehtävänä esiopetuksessa on seurata ryhmänsä lasten kasvua
ja kehitystä, oppimisedellytyksiä sekä yleistä
hyvinvointia. Esiopetuksen oppilashuolto on osa
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuollollista jatkumoa - tähän yhteistyöhön lastentarhanopettaja osallistuu osana
verkostoa. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma,
jolle esiopetuksessa tehostetun tuen vaiheessa
laadittava esiopetuksen oppimissuunnitelma pohjautuu. Suunnitelman kirjaa lastentarhanopettaja.
Mikäli ryhmässä on lapsia erityisen tuen päätöksellä, vastaa Hojksin laadinnasta ja laadintaan
liittyvästä monitoimijaisesta yhteistyöstä Kelto.
Erityisopettaja / kiertävä erityislastentarhanopettaja
Erityisopettajan ja Kelton erityisenä tehtävänä on
toimia asiantuntijana oppimisen ja koulunkäynnin
tuen kolmiportaisen järjestämisen prosessissa
päiväkodeissa ja kouluissa. Erityisopettajan ja
Kelton asiantuntemus korostuu tehostettua
ja erityistä tukea edeltävässä pedagogisessa
arvioinnissa (pedagogisessa selvityksessä) ja
oppilaskohtaisten suunnitelmien laadinnassa sekä
niihin liittyvässä ohjaus- ja konsultointityössä. Erityisopettaja ja kelto toimivat oppilashuollollisesti
tiiviissä yhteistyössä nivelvaiheen tiedonsiirrossa
esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä.
Osa-aikainen erityisopettaja sekä pienryhmän erityisopettaja ovat oppilashuoltoryhmässä
jäsenenä luokanopettajan ja luokanvalvojan tavoin
silloin, kun hänen ryhmänsä/opettamansa oppilaan koulunkäynnistä keskustellaan. Päiväkodissa
Kelto vastaa asiakaskohtaisista oppilashuollollisista tapaamisista perheen ja yhteistyötahojen
kanssa. Keltot työskentelevät erityispäivähoidon
resurssikeskuksessa ja ovat mukana perhepalvelukeskuksessa toimivassa neuvolatyöryhmässä.
Opinto-ohjaaja/oppilaan ohjaaja
Oppilaanohjaajan tehtävänä oppilashuoltotyössä
on yhteisöllisen oppilashuollon ohella tukea
oppilaan kasvua ja kehitystä, ohjata oppilasta
oppimisprosessin haltuunotossa ja tuoda nykyhetkestä tulevaisuuteen luotsaava näkökulma

ura- ja elämänsuunnitteluun. Ohjauksen tuella
oppilas kykenee tekemään omiin vahvuuksiinsa ja
kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta,
arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja.
Tavoitteena on opiskeluaikaisten ja opiskelun
jälkeisten muutostilanteiden kohtaaminen ja hallinta. Oppilaanohjaaja auttaa ohjattavaa tekemään
ja toteuttamaan vaihtoehtoisia valintoja ja suunnitelmia kannustavassa ja yhteistyötä korostavassa
ympäristössä.
Koulukuraattori
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka
tukee oppilaiden kokonaiskehitystä ja sosiaalista
toimintakykyä. Koulukuraattori tuo sosiaalityön
näkökulmaa oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön. Työ on suunnitelmallista muutostyötä psykososiaalisin menetelmin
yhteistyössä oppilaiden lähiverkostojen kanssa.
Erityisen tuen arviointia varten koulukuraattori
tekee tarvittaessa oppilaan tilanteesta sosiaalisen
selvityksen, joka muodostaa osan erityisen tuen
päätöksen esittämiseksi laadittavasta Pedagogisesta selvityksestä. Kuraattori toimii joustavan
perusopetuksen oppilaiden tukemisessa yhdessä
nuorisotyöntekijän ja monitoimijaisen tukiryhmän
kanssa.
Koulupsykologi
Koulupsykologin pääasiallinen tehtävä on oppilaiden kasvun-, kehityksen-, oppimisen- ja mielen
hyvinvoinnin tukeminen. Psykologi tekee oppimiskykyyn liittyviä tutkimuksia, tukee oppilaiden
psyykkistä hyvinvointia sekä ohjaa oppilaan
tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Koulupsykologi toimii oppilashuoltoryhmän jäsenenä kouluyhteisön
yleisen hyvinvoinnin ja yksittäisten oppilasryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi. Mikäli koulussa/
päiväkodissa ei ole saatavilla koulupsykologin
palveluita, laaditaan oppilashuoltotyössä yhdessä
huoltajan ja lapsen kanssa kirjallinen lähete koulupsykologin tutkimuksiin tai konsultaatiopyyntö
koulupsykologille.
Koululääkäri/Kouluterveydenhoitaja
Kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin tehtävänä
on koko kouluyhteisön ja oppilaiden terveyden
hyvinvoinnin edistäminen sekä terveen kasvun ja
kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden,
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huoltajien, opettajien ja oppilashuollon muun
henkilökunnan kanssa.
Määräaikaiset, koko ikäluokkaa koskevat
terveystarkastukset ja seulontatutkimukset
muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan
rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja
hänen perheensä tapaamisen kouluterveydenhoitajan kanssa. Terveystarkastuksissa arvioidaan
monipuolisesti oppilaan fyysistä, ja psyykkistä
terveydentilaa ja niillä pyritään löytämään mahdolliset sairaudet tai hyvinvointia/terveyttä uhkaavat
tekijät. Useimmiten terveystarkastuksissa havaitaan ne riskiryhmät, joihin kohdennetaan tiiviimpi
seuranta tarvittaessa. Ns. laajennetuissa terveystarkastuksissa on mukana koululääkäri. Koululääkäri osallistuu kutsuttaessa oppilashuoltotyöryhmän työskentelyyn, konsultoi oppilashuollon
työntekijöitä sekä on mukana oppilaskohtaisissa
palavereissa. Koululääkäri kirjoittaa tarvittaessa
lähetteen erikoissairaanhoitoon sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen.
Koulunkäynnin ohjaaja
Koulunkäynnin ohjaajan tehtävänä on ohjata ja
avustaa yksilöä ja ryhmää osallistumalla opetus- ja
kasvatustyöhön. Tavoitteena on tukea ja ohjata
oppilasta oppimisprosessien eri vaiheissa niin,
että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat. Oppilaan/ryhmän/koulun tarpeitten pohjalta
määrittyy tarkemmin ohjaajan tehtäväkuva.
Oppilashuollon osalta koulunkäynnin ohjaajalla on
olennaista tietoa oppilaasta ja oppilasta koskevissa neuvotteluissa avustajan/ohjaajan mukanaolo on tärkeää.
Oppilashuollon tuki yleisenä tukena
Oppilashuollollinen tuki yleisenä tukena sisältää
kaikkiin lapsiin ja nuoriin sekä huoltajiin kohdistuvan
ennaltaehkäisevän työn päiväkoti- ja kouluyhteisössä.
Se on terveyteen ja hyvinvointiin sekä oppimiseen ja
koulunkäyntiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta lapsille,
henkilöstölle ja vanhemmille. Tuen toteuttamisessa
käytetään erilaisia ryhmätason tukimuotoja sekä
lasten ryhmäytymistä ja koko yhteisön hyvinvointia
edistäviä toimintatapoja.
Oppimisympäristön terveyden ja hyvinvoinnin
yksikkökohtainen arviointi ja seuranta on ensisijaisen
tärkeää yhteisöllisen (yleisen) tuen toimenpiteiden
kohdentamiseksi. Rovaniemellä seuranta tapahtuu
osana koulujen ja päiväkotien laadunarviointia, asia-
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kastyytväisyyskyselyin ja hyödyntämällä arvioinnissa
Koulun hyvinvointiprofiilia. Arvioinnin painopistealueita ovat perusopetuksessa (oppilashuollon näkökulmasta) kodin kanssa tehtävä yhteistyö, kouluviihtyvyys ja työrauha.
Yksilöllinen yleinen oppilashuollon tuki tarkoittaa
oppimisen tai koulunkäynnin taitojen vahvistamista ja
tukemista varhaisessa vaiheessa. Reagoidaan huolen
herättyä ottamalla huoli puheeksi sekä yleisen tuen
tukimuodoilla. Tukitoimet ovat lyhytaikaisia. Suuri
osa toiminnoista toteutuu luontevimmin koulun ja
päiväkodin henkilökunnan toimesta arjessa.
Oppilashuollon tuki tehostettuna tukena
Tehostettua tukea suunniteltaessa oppilashuollon
toimijoiden yhdessä tekeminen korostuu. Pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma laaditaan monitoimijaisena yhteistyönä. Mikäli lapsen asiaa käsitellään
ja seurataan oppilashuoltoryhmässä tai neuvolatyöryhmässä yhdessä huoltajan kanssa ja oppilashuollon
tukeen liittyy kuraattorin ja koulupsykologin tukea,
perhetyötä, mielenterveyshoitajan palveluita, yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa, kuntoutusta, nämä
tukimuodot kirjataan tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan. Oppilaan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja
tunne-elämää tukevia menetelmiä otetaan käyttöön
yksilö- ja ryhmämuotoisena. Käydään yksilöllisiä
tukikeskusteluja lapsen, nuoren tai huoltajan kanssa.
Oppilashuollon tuki erityisenä tukena
Erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden tukemisessa oppilashuollollinen tuki määritellään osaksi
oppilaalle laadittavaa HOJKSIA. Arvioitaessa erityisen
tuen tarvetta pedagogisessa selvityksessä tarvitaan
koululääkärin, koulupsykologin ja koulukuraattorin,
kelton sekä huoltajan yhteistyötä. Oppilashuollollinen
yhteistyö lapsen ja nuoren koulu- ja päiväkotisijoittelussa silloin, kun on kyse erityisen tuen päätöksellä
opiskelevasta lapsesta on tärkeä osa oppilashuollon
palveluprosessia. Pedagogisen selvityksen laadintaan liittyvässä pedagogisessa arvioinnissa tulee aina
olla käytettävissä oppilashuollon erityistyöntekijöiden
asiantuntemus. Erityinen tuki tarkoittaa oppilashuollon näkökulmasta voimakasta lapsen tai nuoren
oppimisympäristön, oppisisältöjen ja koulunkäynnin
järjestelyjen muokkaamista. Työmuotona painottuu
asiakaskeskeinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä
toiminta.

Taulukko 26. Tuen kolmiportainen järjestäminen oppilashuollon näkökulmasta
Yleinen tuki

Yksilö- ja ryhmätaso

Yhteisötaso

• pääsääntöisesti kaikkiin päiväkoti- ja kouluyhteisöjen jäseniin
kohdistuvia tukitoimia
• kasvua, kehitystä, oppimista tai
hyvinvointia koskeva huoli herää
 yksikön sisäiset ja työntekijän
omat tukitoimet riittävät

• ryhmäytyminen
• oppimisympäristön muokkaaminen
• hyvinvointia edistävät ryhmämuotoiset ohjelmat (Friends ym.)
• kiusaamisen ennaltaehkäisy
• kodin ja koulun yhteistyö
• yksilöllistä hyvinvointia tukevat
terveystarkastukset ja terveysneuvonta
• luokan hyvinvointisuunnitelma
• konsultaatio ja ohjaus
• vertaissovittelu

• Kiva-koulu
• teemapäivät
• oppimisympäristön terveyden
ja turvallisuuden arviointi
• tukioppilastoiminta
• oppilaskunta
• hyvinvointiprofiili
• ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö
 kouluterveyskysely
 kriisisuunnitelma
 ennaltaehkäisevä päihdetyö
 yhteistyö tiedonsiirrossa
 kodin ja koulun yhteistyö

Tehostettu tuki

• ryhmä- ja luokkatyöskentely (ilmapiiri ja vuorovaikutusongelmat, sosiometri)
• psykologinen arvio (jäsennelty näkemys tilanteesta) ja konsultaatio
• arvio lastensuojelutarpeesta yhdessä huoltajan kanssa
• osallistuminen oppimissuunnitelman laatimiseen ja pedagogiseen
arviointiin (koulupalaveri) > oppimissuunnitelmaan kirjattu lyhytkestoinen
asiakastyö (5 kertaa)
• lyhytkestoiset tukikeskustelut
• sosiaalinen tilannekartoitus (alkuselvitys yhdessä asiakkaan ja perheen
kanssa)
• terapia-. ja kuntoutuspalvelut (koululääkärin lähetteellä)
• kiusaamiseen puuttuminen
• verkostoneuvonpito ja yhteisen suunnitelman seuranta
• Lapset puheeksi- neuvonpito
• työparityöskentely perheen kanssa
• etsivä nuorisotyö ja JOPE

• tuen tarve määritelty koulupalaverissa tai oppilashuoltoryhmässä
• erityisestä syystä suoraan huoltajan kanssa sovittuna
• terveydenhuollon tai yhteistyöverkoston suosittamana

Erityinen tuki
• tuen tarve määritelty oppilashuoltoryhmässä
• erityisestä syystä suoraan huoltajan kanssa sovittuna
• terveydenhuollon tai yhteistyöverkoston suosittamana

• terveyttä ja hyvinvointia lisäävä asiakaskeskeinen työ
• pitkäkestoinen kuntouttava työ
• pedagogiseen selvitykseen liittyvä monitoimijainen yhteistyö (ohr);
sosiaalinen selvitys ja psykologiset tutkimukset ( psykologinen lausunto)
• joustavat järjestelyt (koulupäivän lyhentäminen, vuosiluokkiin sitoutumaton opetus ym. psyykkisistä syistä johtuva koulunkäynnin tuki)
• erityisen tuen päätökset ja oppilassijoittelu (koordinaattori)
• lastensuojeluilmoituksen prosessi
• kuntoutus, sosiaalityö ym. erityistyöntekijät, perheneuvola, erikoissairaanhoito (lasten ja nuortenpsykiatria ja sairaalaopetus)
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• Oppilashuollollinen tuki oppilaan kehitykseen
ja mielenterveyteen liittyvissä vaikeuksissa
• Tuki oppilaan elämäntilanteisiin liittyvissä
vaikeuksissa esim. perheväkivalta, päihde- ja
mielenterveysongelmat perheessä
Lapsella mielenterveys tarkoittaa kykyä leikkiä ja
käydä koulua, osoittaa tunteita, puhua mieltä painavista asioista, tulla toimeen kavereiden kanssa.
Mielenterveyden edistäminen koulussa pitää sisällään koko kouluun liittyvän kannustavan ilmapiirin
ja yhteisöllisyyden luomisen sekä itsetunnon ja
sosiaalisten ja tunnetaitojen vahvistamisen. Mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevat esille
opetussuunnitelman aihekokonaisuuksissa sekä
terveystiedon oppisisällöissä.
Psyykkiset oireet voivat näkyä lapsen käyttäytymisessä sekä oppimis- ja koulunkäyntikyvyssä.
Oireita voivat olla alakuloisuus, vetäytyminen,
itkuisuus, pelot, puhumattomuus, levottomuus,
keskittymisvaikeudet aggressiivisuus, vaikeus ottaa
ohjeita vastaan. Lapsen tilanne arvioidaan yhdessä
lapsen itsensä, vanhempien ja koulun näkökulmasta:
arviointi sisältää havainnot oppimis- ja ryhmätilanteista, vanhempien haastattelun sekä kahdenkeskiset keskustelut lapsen kanssa.. Alkuselvitykseen
liittyvä työnjako sovitaan oppilashuoltoryhmässä.
Toimintasuunnitelma laaditaan aina yhteisessä
keskustelussa lapsen ja huoltajien kanssa. Mikäli
lasta ei ole aiemmin tutkittu, koulupsykologin
tutkimus on ensisijainen - tämän jälkeen voidaan
tarvittaessa ohjata lapsi perheneuvolaan tai lasten tai
nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Lähetteen erikoissairaanhoitoon tekee koululääkäri. Yli 15-vuotiaiden
nuorten kanssa tehdään yhteistyötä nuorten mielenterveysyksikön, Nupin kanssa. Nuppiin ei tarvita
lähetettä.
Mikäli lapsi on ollut tutkittavana psyykkisten
ongelmien vuoksi tai on jo hoidossa, järjestetään verkostotapaaminen perheen, oppilashuollon ja tutkivan
tai hoitavan tahon kanssa. Tapaamisessa laaditaan
yhteinen suunnitelma lapsen tukemiseksi. Moniin
neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyy usein psyykkisiä
oireita (liite: Neuropsykiatrinen hoitoketju).
Perheen päihde- ja mielenterveysongelmissa
noudatetaan Rovaniemellä Mielenterveys- ja päihdestrategian toimintaohjeita sekä Lapset puheeksi ja
perheinterventio- menetelmiä, joita voidaan soveltaa
myös päiväkodeissa ja kouluissa. Mikäli epäillään,
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että lapsi on altistunut väkivallalle tai huolenpito lapsesta on puutteellista, tehdään lastensuojeluilmoitus.
Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä on kerrottava
huoltajille.
• Oppilashuollon yhteistyö koulutuksen eri siirtymävaiheissa
• Yhteistyö ohjauksessa sekä jatko-opintojen
suunnittelussa
Kodin, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen oppilashuollon toimijoiden yhteistyö on
keskeistä erityisesti siirtymävaiheissa. Yhteistyö
järjestetään oppilashuollon moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa siten, että lapsen ja nuoren
koulunkäyntiä ja hyvinvointia voidaan tukea parhain
mahdollisin tavoin. Yhteistyön vuosikellot ja tiedonsiirtokäytänteet on kuvattu tarkemmin luvussa 5.2.2.
Perusopetuksen päättövaiheessa oppilashuollollinen
tiedonsiirto 2. asteen opintoihin voi tapahtua vain
asiakkaan ja huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella tai heidän läsnä ollessaan. Perusopetuksen
päättövaiheessa ilman koulutuspaikkaa jääneiden
koulupudokkaiden määrää seurataan ja kaikille
pyritään löytämään moniammatillisena yhteistyönä
jatko-opintopaikka. (vrt, Etsivä nuorisotyö)
Myös maahanmuuttajataustaisten nuorten
koulutusmahdollisuudet tulee ohjauksen ja oppilashuollon yhteistyönä turvata. Maahanmuuttajalapset
ja nuoret ovat oikeutettuja samoihin psykososiaalisiin oppilashuollollisiin palveluihin, ohjaukseen ja
tukeen kuin kantaväestöön kuuluvat lapset ja nuoret.
Monikulttuurinen ohjaus ja oppilashuoltotyö kuuluvat
kaikille lapsen ja nuorten kanssa työskenteleville ja
sitä toteutetaan yleensä laajan yhteistyöverkoston
yhteistyönä. Maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori ja Kota-opettajat toimivat yhteistyön tukena ja
asiantuntijoina.
• Kasvu- ja oppimisympäristön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, seuranta
ja arviointi päiväkoti- ja kouluyhteisössä
Kasvu- ja oppimisympäristön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä, seurannassa ja
arvioinnissa noudatetaan Rovaniemen kaupungissa
asetukseen 380/29 perustuvaa yhteistä Toimintaohjelmaa neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun

Kiertäväerityislastentarhanopettaja,
Kuntoutus

yhteistyössä lapsen ja perheen , neuvolan ja perhe-

työn kanssa(n. 70 % päivähoidossa,

n. 30 % lapsista ei päivähoidossa, joista on

Nuorisopalvelu Nuppi, Kuntoutus

Nuoriso-,liikunta- ja kulttuuripalvelut

Nuorisopalvelu Nuppi,
Kuntoutus

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut

OPPIMISSUUNNITELMA

Oppilashuoltotyöryhmä,

yhteistyössä oppilaan ja lähiomaisen, opiskelijatervey-

denhoitajan ja kuraattorin kanssa

Oppilaitos

PPK:n psykiatrinen sairaanhoitaja

OPPIMISSUUNNITELMA

Oppilashuoltotyöryhmä, perhetyö

yhteistyössä koululaisen ja hänen perheensä, koulu-

PEDAGOGINEN
ARVIO

muut erityistyöntekijät

Perheneuvola, Mt- ja päihdeyksikkö, Sosiaalityö,

Kuntoutustyöryhmä,

Erityisen tuen päätös:
HOJKS = henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma

HOJKS=henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma

erityistyöntekijät

Perheneuvola, Mt- ja päihdeyksikkö, Sosiaalityö,muut

Kuntoutustyöryhmä,

PEDAGOGINENSELVITYS

muut erityistyöntekijät

Perheneuvola, Mt- ja päihdeyksikkö, Sosiaalityö,

Kuntoutustyöryhmä,

Hoitava taho tekee KUNTOUTUSSUUNNITELMAN

terveydenhoitajan ja kuraattorin kanssa.

Koulu

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 V -5 V
ESIOPETUSSUUNNITELMA 6 V

Liikunta- ja kulttuuripalvelut

muut erityistyöntekijät

Perhetyö, Kuntoutus

Neuvola-, koulu- ja opiskelijaikäisestä: HYVINVOINTI- JA TERVEYSSUUNNITELMA, Perhetyö: PALVELUSUUNNITELMA, Lastensuojelu: ASIAKASSUUNNITELMA

Perheneuvola, Mt- ja päihdeyksikkö, Sosiaalityö,

PPK:n psykiatrinen sairaanhoitaja

Kuntoutustyöryhmä,

Erityinen tuki

(Lähde: Yhteinen toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle)

Taulukko 27. Palveluprosessien vastuut, eriasteiset tuen muodot ja niissä tehtävät asiakaskohtaiset suunnitelmat

16 -

7 - 15 v lapset

PPK:n psykiatrinen sairaanhoitaja

Päivähoito

1 - 6 v lapset

vastuu neuvolassa)

Neuvolatyöryhmä, perhetyö

päivähoidon ja perhetyön kanssa

0– 1v lapset

Neuvolatyöryhmä

Neuvola yhteistyössä asiakkaan ja perheen,

Raskaus

Tehostettu tuki

Prosessin päävastuu /
Peruspalvelu/Varhainen tuki

Palveluprosessi
ikäryhmittäin

LÄÄKETIETEELLINEN HOITOSUUNNITELMA
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terveydenhuollolle 2011 - 2014 (perusturvalautakunta §).
Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tulemiseksi tulee tarvittaessa laatia hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma. Vastuu suunnitelman laatimisesta ja
palveluprosessista kuuluu tuen kaikilla osa-alueilla
sinne, missä asiakkuus on ja missä huoli on herännyt: käytännössä esiopetuksen ja koulun oppilashuolto on merkittävässä roolissa tuen jokaisella
tasolla (arjen toimintaympäristössä tukemisessa
sekä hoito- ja tukitoimenpiteiden järjestämisessä ja
tarvittaessa erityispalveluihin ohjautumisessa).
Kouluissa ja päiväkodeissa toteutetaan kouluterveydenhuollon laatusuositusten ja asetuksen
380/2009 tarkoittama Oppilaitosympäristön fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja turvallisuuden
arviointi joka 3. vuosi. Arviointiin osallistuvat koulun
henkilöstö, oppilaat, terveydenhoitaja, terveystarkastaja, työterveyshuolto, työsuojelu ja tarvittaessa
muut edustajat kuten psykologi, fysioterapeutti ja
suun terveydenhuolto. Arviointitiedot kootaan erilliselle seurantalomakkeelle, joka arkistoidaan koululle.
Kopio arviointilomakkeesta allekirjoituksineen annetaan tiedoksi perusturvalautakunnalle ja koulutuslautakunnalle. Koulupalvelukeskuksen palvelupäällikkö
ja koulun rehtori vastaavat siitä, että arviointi tulee
suoritettua. Tarkastuksessa todettujen puutteiden
korjaamista on seurattava vuosittain. Seurantavastuu
on koulun rehtorilla.
• Lapsen ja nuoren terveyden- ja sairaudenhoitoon tarvittavan tuen ja seurannan järjestäminen
1.5.2011 on astunut voimaan uusi Terveydenhuoltolaki (1326/2010), joka yhdessä valtioneuvoston
asetuksen (380/2009, 338/2011) kanssa määrittää
päiväkotien (neuvolapalvelu) ja koulujen terveyden- ja
sairaudenhoitoon (kouluterveydenhuolto) tarvittavan
tuen ja seurannan järjestämisen. Terveysneuvonta ja
terveystarkastukset toteutetaan siten, että esiopetusikäisen lapsen, kouluikäisen oppilaan ja heidän
perheidensä omaehtoista hyvinvointia tuetaan.
Mahdollinen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki
järjestetään viiveettä.
Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus tehdään perusopetuksen aikana vuosittain..Esiopetuksessa olevan lapsen yksilölliset terveystarkastukset
ja yksilöllinen terveysneuvonta järjestetään neuvola-
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palveluina. Uutena tulevat laajennetut terveystarkastukset, jotka tehdään 4-vuotiaalle ja koulussa 1.,
5. ja 8. luokkien oppilaille. Laajat terveystarkastukset
ovat koko perheen hyvinvointia edistävää ja ennaltaehkäisevää työtä, johon osallistuvat terveydenhoitaja,
lääkäri ja molemmat vanhemmat. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy päivähoidon ja esiopetuksen
henkilökunnan arvio alle kouluikäisen lapsen selviytymisestä päivähoidossa ja opettajan arvio oppilaan
selviytymisestä koulussa. Opettajan ja huoltajan
arvio oppilaan koulunkäynnistä -lomake täytetään
yhdessä huoltajien ja lapsen tai nuoren itsensä
kanssa ja toimitetaan huoltajan suostumuksella
laajaan terveystarkastukseen.
Fyysisen kunnon arviointi tehdään oppilaille 5. ja
8. luokilla liikuntatuntien aikana (kuntotestit) ja tulokset hyödynnetään laajassa terveystarkastuksessa.
Kuntotesti voidaan tehdä jo 4.luokan keväällä, mikäli
laaja terveystarkastus toteutetaan heti 5. luokan
alussa.
Laajojen terveystarkastusten yhteydessä kertyvää
koko luokan hyvinvointia kuvaavaa tietoa arvioidaan
yhdessä opettajan ja oppilashuollossa toimivien
kanssa. Laajasta terveystarkastuksesta oppilashuoltoon koottava yhteenveto ei saa sisältää henkilökohtaisia tietoja. Tarvittaessa laaditaan luokan hyvinvoinnin suunnitelma - suunnitelman laadinnasta
ja toteutuksesta vastaavat kouluterveydenhoitaja ja
koulukuraattori sekä luokanopettaja/ ryhmäohjaaja.
Kaikki nuoret saavat 15.vuotta täytettyään nuorisoterveystodistuksen lääkärintarkastuksesta. Mielialaseula tehdään kaikille vähintään kerran yläkoulun
aikana. Suun terveydenhuollon terveystarkastukset
tehdään esiopetuksessa 6-vuotiaille ja perusopetuksessa 1., 5. ja 8. luokalla. Esi- ja perusopetusikäisten
hammashoidon ajat sovitaan suoraan huoltajan
kanssa. Kunnan terveydenhuolto vastaa lapsen
ja mahdollisen saattajan hammashoitolakäynnin
matkakustannuksista, jos matkaa ei ole mahdollista
yhdistää koulukuljetukseen. Koulu ei laske oppilasta
koulupäivän aikana hammashoitoon, ellei huoltaja ole
anonut oppilaalle poissaololupaa. Oppilas ei ole kouluterveydenhuoltoon liittyvien hoitokäyntien aikana
koulun vastuulla lukuun ottamatta koulupäivän aikana
tapahtunutta tapaturmaa.
Maahanmuuttajataustaisille kiintiöpakolaisille ja
turvapaikanhakijoille (vastaanottokeskus järjestää)
tehdään maahantulon yhteydessä ennen esiopetuksen tai koulunkäynnin aloittamista terveysseulonta.
Myös muista syistä Suomeen tulleet lapset pyritään

Taulukko 28. Terveystarkastukset esi- ja perusopetuksessa:
6-v.

7-v.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

th

lääkäri

th

th

th

lääkäri

th

th

lääkäri

th

suun

Kouluuntulotarkastus

terv.

th

tark.

vanhemmat
mukana

laaja terveystarkastus

laaja terveystarkastus

laaja terveystarkastus

suun terveys
tarkastus

suun terveystarkastus

suun terveystarkastus

vanhemmat
mukana

vanhemmat
mukana

vanhemmat mukana, nuori tavataan
myös yksin

esiopetuksen
arvio lapsesta

opettajan
ja huoltajan
arvio koulunkäynnistä
kuntotesti

ohjaamaan suostumuksensa mukaisesti kouluun
tulon yhteydessä terveydenhoitajan kouluuntulotarkastukseen.
Mikäli esiopetuksessa tai koulussa ja aamu- ja
iltapäivätoiminnassa on lapsi tai nuori, jolla on hoidollisia toimenpiteitä vaativa perussairaus, laaditaan
lapselle Rovaniemen kaupungin päivähoidon tai
koulupalvelukeskuksen yleiseen lääkehoitosuunnitelmaan perustuva yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma.
Lääkehoitosuunnitelma lomakkeineen löytyy palvelukeskusten internet sivuilta.
Kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollossa
oppilaan tarpeen mukaisesti seuraavat erikoistutkimukset: 1) erikoislääkärin tekemä näön tai kuulon
tutkimus, 2) lasten- tai nuorisopsykiatrin tekemä tutkimus mielenterveyden selvittämiseksi ja 3) psykologin tekemä tutkimus. Ohjautuminen erikoissairaanhoitoon tapahtuu koululääkärin tai avovastaanotosta
vastaavan terveyskeskuksen ylilääkärin lähetteellä.
• Tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja seurantaan
liittyvät toimenpiteet
Tapaturmia kouluissa ja koulumatkoilla ennaltaehkäistään systemaattisella riskienarvioinnilla sekä
oikea-aikaisilla ja riittävillä toimenpiteillä riskien
ilmettyä. Tapaturmia ennaltaehkäistään valistamalla
oppilaita riskeistä ja ohjaamalla myös huoltajia

opettajan ja huoltajan arvio koulunkäynnistä
kuntotesti

ennaltaehkäisemään riskejä. Esiopetuksessa oleva
lapsi on vakuutettu mahdollisia tapaturmia varten.
Vakuutus koskee myös esiopetukseen tulomatkaa
sekä kotimatkaa. Pääsääntöisesti lapsi ei voi yksin
kulkea näitä matkoja vaan edellytetään, että täysiikäinen henkilö toimii saattajana. Lapsi luovutetaan
esiopetuksesta muille kuin huoltajille vain huoltajien kirjallisella luvalla. Tällöinkin hakijan tulee olla
täysi-ikäinen. Esiopetuksen toimintaympäristöjen
tulee olla turvallisia ja toiminta tapahtuu aikuisen
valvonnassa. Läheltä piti tilanteessa tai tapaturman
satuttua toimitaan ilmoitusten osalta samoin kuin
seuraavassa on esitetty.
Läheltä piti -tilanne tarkoittaa tapahtumaa, jolloin
tilanteeseen liittyvät eri tekijät ovat aiheuttaneet
vaaran, mutta henkilövahingoilta on kuitenkin säästytty. Tällaisia ovat esimerkiksi liukastumiset, kaatumiset, putoamiset, törmäykset, väkivalta, oppilaan
rauhoittaminen kiinni pitämällä ja muut tilanteet,
joissa mukana olevat henkilöt ovat selviytyneet
pelkällä säikähdyksellä. Läheltä piti -tilanne on aina
syytä tutkia. Tiedot tapauksesta ja siihen liittyvästä
tutkinnasta tulee aina ilmoittaa työsuojelupäällikölle.
Ilmoitus läheltä piti -tilanteesta tehdään sähköisesti
Lanssissa. Oppilasta koskevat läheltä piti -tilanteet
käydään läpi myös oppilashuoltoryhmässä.
Toteutuneet oppilastapaturmat, joista on tehty
vahinkoilmoitus, käydään myös läpi oppilashuol-

103

totyöryhmässä. Suunnitelmallinen tapaturmien
seuranta ja oppimisympäristöön säännöllisesti
tehtävä vaaranpaikkojen ja riskien kartoitus ennaltaehkäisevät tapaturmien syntymistä. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on tapaturmien yhteydessä
esiinnousseiden haasteiden mukaisesti parantaa
sekä toimintavalmiutta että koulun olosuhteiden
turvallisuutta. Rehtori kerää tiedot tapaturmista ja
esittelee tapaturma-asiat oppilashuoltoryhmälle.
Tarkemmat ohjeet läheltä piti -tilanteisiin, tapaturman
tutkimiseen, riskien kartoittamiseen ja vaarojen ja
haittojen arviointiin löytyvät Lanssista (Työntekijälle
> työhyvinvointi ja työsuojelu). Oppilashuoltoryhmän
on suositeltavaa työskennellä työturvallisuusasioissa
yhdessä työsuojeluhenkilöstön kanssa. Kouluympäristön terveys- ja turvallisuustarkastuksessa esille
nousseiden puutteiden korjaamista on seurattava
kouluissa vuosittain.
Päiväkotien ja koulujen henkilökunta on koulutettu riittävällä ensiapukoulutuksella. Ensiapuun
liittyvä toiminta on kuvattu valmiussuunnitelmassa.
• Poissaolojen ehkäiseminen, seuraaminen ja
niistä ilmoittaminen
Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa
luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. (PoL
26 §) Luokanvalvoja voi myöntää oppilaalle 5 päivän
poissaololuvan ja yli 5 päivän poissaololuvan myöntää rehtori.
Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairauspoissaolosta heti aamulla opettajalle. Ilmoituksen voi tehdä
esimerkiksi puhelimitse tai WILMA-järjestelmään.
Opettajat kirjaavat poissaolot saman päivän aikana
WILMAan.
Jos 1.-2. luokkalainen oppilas ei tule kouluun, eikä
poissaolosta ole ilmoitettu, niin opettaja ottaa välittömästi puhelimitse yhteyttä kotiin varmistaakseen
oppilaan turvallisuuden. Näin toimitaan myös silloin,
jos oppilaan yleistä suoriutumiskykyä ajatellen yhteydenotto ensitilassa on tärkeää. Muiden oppilaiden
osalta yhteydenotto tehdään puhelimitse tai WILMAN kautta saman päivän aikana. Yhteydenottoja
jatketaan päivittäin siihen saakka, kunnes huoltaja
on tavoitettu. Jos huoltajan tavoittaminen pitkittyy,
voidaan asiaan pyytää tukea lastensuojelusta.
Mikäli runsaat poissaolot aiheuttavat koulun
näkökulmasta huolta, kutsutaan moniammatillinen
oppilashuollollinen neuvottelu kokoon. Oppilaalle voi-
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daan tehdä poissaolojen vähentämiseksi yleisen tuen
oppimissuunnitelma, jonka toteutumista seurataan
moniammatillisesti.
Nopea reagointi poissaoloihin ennaltaehkäisee
poissaolojen kasautumisesta aiheutuvia haittoja.
• Tupakoinnin, alkoholin ja päihteiden käytön
ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen
Sosiaalinen vahvistaminen (promotion) ja ehkäisevä
työ (prevention) muodostavat ennaltaehkäisevän
työn kokonaisuuden. Sosiaalisella vahvistamisella
tarkoitetaan esimerkiksi nuorten omien yhteisöjen
rakentamista ja tukemista, nuorten kuulemista, osallisuuden edistämistä, kannustamista, läsnäoloa ja
aikuisena olemista nuoren arkipäivässä. Sosiaalisella
vahvistamisella tuotetaan päihteettömiä ja itsetuntoa
kohentavia kokemuksia, jotta oppilas voisi löytää elämässään monia mielihyvää tuottavia päihteettömiä
toimintatapoja. Elämäntaitojen. arvojen ja itsetuntemuksen keskusteleva ja ohjauksellinen käsittely
osana koulun arkea tarjoaa nuorelle mahdollisuuksia
oman elämän hallinnan opetteluun hyvinvointia
edistävin vaihtoehdoin.
Sosiaalista vahvistamista tapahtuu kaikissa
kasvuympäristöissä yksilö- ja ryhmätasolla. Näitä
ympäristöjä voivat olla esimerkiksi kerhot, nuorisotilat, avoimet kahvilat, järjestötoiminta sekä nuorten
omat ryhmät. Aikuisten tehtävänä on mahdollistaa
asioiden ja ilmiöiden monipuolinen tarkastelu, joka
vahvistaa nuorten omia vastuullisia näkemyksiä
päihteiden käytöstä. Sosiaalisen vahvistamisen
näkökulmasta päihdeilmiöitä voi pohtia yksilötasoa
laajemmasta näkökulmasta ja miettiä monipuolisesti
vaikkapa päihdeongelmien sosiaalisia, taloudellisia ja
yhteiskunnallisia seurauksia. Olennaista on nuorten
osallisuus pohdinnassa tai käytännön toiminnassa
sekä heidän luottamuksensa ja vastuuntuntonsa
rakentaminen. Oppilaat tarvitsevat tietoa päihteistä
oikea-aikaisesti. Päihdevalistus sisältyy oppiainekokonaisuuksiin ja terveystiedon oppisisältöihin.
Ehkäisevä päihdetyö keskittyy parantamaan
nuorten ymmärrystä päihteiden käyttöön liittyvistä
erilaisista riskeistä ja vahvistamaan niiltä suojaavia
tekijöitä. Päihdetyössä yleinen ehkäisy tähtää
ensisijaisesti suojaavien tekijöiden vahvistamiseen,
vaikka siinä voidaan käsitellä myös päihteiden käytön
riskejä. Nuorten parissa ehkäisevää päihdetyötä
saatetaan tehdä puhumatta päihteistä lainkaan ja

keskittymällä nuoren kokonaisvaltaisen elämänhallinnan rakentamiseen.
Ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihteitä
koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja niiden riskitekijöihin
sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. Terveydellisten riskien käsittelyn lisäksi siihen voi kuulua
pohdintaa myös päihteiden aiheuttamista vaikeuksista kaverisuhteissa, koulunkäynnissä ja perheelämässä. Asioiden käsittelytavassa, näkökulmissa ja
käytettävissä esimerkeissä tulisi lähteä mahdollisimman läheltä nuorten omaa kokemusmaailmaa.
Oppilaan asenteita, elämäntilannetta ja käyttäytymistä tulee jäsentää sekä suojaavien tekijöiden
että riskitekijöiden näkökulmasta.
Esimerkkejä yleisimmistä suojaavista tekijöistä:
• luottamukselliset sosiaaliset suhteet lähiyhteisössä
• mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaan ja tulevaisuuteen
• hyvä itsetunto ja itsetuntemus
• tietoisuus päihteidenkäytön riskeistä
• lähiyhteisön vastuullinen suhtautuminen päihteiden käyttöön
• kriittiset päihteidenkäyttökulttuurit
• päihteiden vaikea saatavuus ja tarkoituksenmukainen kontrolli
• vastuullinen suhtautuminen päihteiden käyttöön.
Riskitekijät puolestaan ovat joko yksilöön tai ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, jotka tietyssä ryhmässä
lisäävät häiriön tai ongelman todennäköisyyttä.
Päihdetyössä riskiehkäisy tarkoittaa näiden riskien tai
niiden vaikutusten vähentämistä ja suojaavien tekijöiden vahvistamista. Päihteiden käytön riskitekijöitä
voivat olla esimerkiksi:
• sosiaalinen epäluottamus ja heikko itsetunto
• elämäntilanteen hallitsemattomat muutokset
• päihdemyönteinen paine sosiaalisessa ympäristössä
• yksinäisyys ja syrjäytyminen ikäryhmästä
• epäsuotuisa sosiaalinen kierre, kuten keskeytynyt
koulu tai työ päihteiden helppo saatavuus ja kontrollin vähäisyys humalahakuinen päihteiden käyttö
päihteiden käyttö yksin
• riskikäyttäytyminen ja tapaturma-alttius päihtyneenä
Suojaavat tekijät vahvistavat nuorta ja kannustavat
oikeaan suuntaan. Riskitekijät puolestaan altistavat

ongelmille, mutta lopulta yksittäinenkin seikka voi
vaikuttaa nuoren tekemiin valintoihin.
Riskiehkäisyllä tarkoitetaan toimia, jotka kohdennetaan tiettyyn ryhmään tai yksilöön. Kohderyhmän
riskikäyttäytyminen on jo tunnistettu tai se on
selvästi ennakoitavissa. Välttämättä kaikki tiettyyn
ikäluokkaan tai ryhmään kuuluvat nuoret eivät
ole sen tarpeessa ja heille riittää yleisen ehkäisyn
antama perustieto. Päihdemyönteisestä elämäntavasta on puhuttava kriittisesti ja sen todellisia vaaroja
kaikilla elämänalueilla on tuotava konkreettisesti
esille. Työskentelyssä voidaan käyttää erilaisia
pienryhmätoimintoja ja yksilöllisiä tukitoimia. Niitä
käytetään esimerkiksi sosiaalityön, kohdennetun ja
etsivän nuorisotyön, erityisnuorisotyön, työpajojen
sekä järjestöjen toiminnassa. Riskiehkäisy on aina
toteutettava vahvasti verkostoituen nuoren ympärillä
toimivien muiden auttamistahojen sekä perheen
kanssa. (Lähde: Mitä on nuorisoalan ehkäisevä
päihdetyö? www.shp.fi)

Päihteetön toimintaympäristö
Rovaniemi on savuton kaupunki/työnantaja. Päiväkodeissa ja kouluissa noudatetaan uutta tupakkalakia.
Tupakkalain muutos tuli voimaan 1.10.2010. Tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten tupakoinnin
aloittamisen edellytyksiä ja rajoittaa tupakointia
heidän kasvuympäristössään. Tupakkatuotteiden
esilläpitoa ja saatavuutta lasten ja nuorten arkielämän
piirissä rajoitetaan. Tupakointikielto koskee lasten ja
nuorten ympäristöä päiväkotien ja koulujen lähellä.
Tupakan välittäminen yksityishenkilönäkin alaikäiselle
on rikos. Alle 18-vuotias ei saa pitää hallussaan eikä
tuoda maahan tupakkaa. Hallussapidosta ei ole
säädetty rangaistusta eikä nuoren hallussa olevia
tupakkatuotteita voida takavarikoida.
Päihteiden käyttöä säätelee alkoholilaki. Alle
18-vuotias ei saa pitää hallussaan alkoholituotteita
ym. päihteitä eikä siten tuoda niitä kouluun. Nuoren
hallussa olevat alkoholituotteet ja päihteet voidaan
takavarikoida. Henkilökunnan työhyvinvointia ylläpitävä ja päihderiskejä ennaltaehkäisevä päihdeohjelma
on valmistunut Rovaniemen kaupungille syksyllä
2011.
Käyttöön puuttuminen
Kun oppilaan tupakointi tai päihteidenkäyttö havaitaan koulussa, asiasta ilmoitetaan saman päivän ai-
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kana oppilaan huoltajalle. Huoltajan kanssa sovitaan
moniammatillinen oppilashuoltoneuvottelu, jossa sovitaan jatkotoimista. Neuvottelussa selvitetään, onko
vanhempi ollut aiemmin tietoinen oppilaan tupakoinnista tai päihteiden käytöstä ja sovitaan toimenpiteet
päihteidenkäytön tai tupakoinnin lopettamiseksi.
Jos tupakointia tai päihteiden käyttöä ei saada
vanhempien ja koulun moniammatillisen henkilöstön
yhteistyössä loppumaan, voidaan olla nuoren suostumuksella yhteydessä Romppuun.
Jos päihteiden käyttö on tullut koulun henkilöstön
tietoon muiden ihmisten välittämänä, asia tiedotetaan vanhemmille ja vanhemmat voivat päättää,
haluavatko he moniammatillisen ryhmän oman
kasvatustyönsä tueksi.
Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategiassa edellytetään ennaltaehkäisevän
päihdesuunnitelman laatimista kouluihin. Neuvolassa
tehdään Audit -alkoholin riskikäyttämisen seula
vanhemmille ja Laajennetuissa terveystarkastuksissa
Adsume- nuorten päihdemittari sekä jaetaan huoltajille ennaltaehkäisevää päihdemateriaalia 5. luokkien
tarkastuksessa. Nuorten päihdepalveluiden asiakasmääriä seurataan säännöllisesti.
Lisätietoja ennaltaehkäisevästä päihdekasvatuksesta löytyy osoitteesta www.mll.fi/ehkaisevapaihdetyo
• Kouluruokailun ja mahdollisten välipalojen
järjestäminen
Tarkoituksenmukaisesti järjestetty kouluateria antaa
tilaisuuden jokapäiväiseen kasvatus- ja opetustyöhön. Se kasvattaa oppilaita ymmärtämään täyspainoisen kouluaterian sekä yhdessä ruokailun merkitystä
hyvinvoinnille yhtenä kasvun alueena sekä antaa
miellyttävän ja virkistävän tuokion koulupäivään.
Kun oppilaalla on terveydellisiin syihin perustuva
erityisruokavalio, koulu saa tarvitsemansa tiedot
suoraan terveydenhoitajalta. Perheen ja oppilaan
uskontoon tai eettisiin valintoihin perustuva erityisruokavalio ilmoitetaan kirjallisesti ja huoltajan allekirjoittamana luokanvalvojalle, joka toimittaa tiedot
ruokapalveluun. Erityisruokavaliotiedot tarkistetaan
syyslukukauden alussa. Oppilas noudattaa ilmoitettua erityisruokavaliota koulupäivinä.
Koulukohtaisesti tarjolla voi olla maksullinen
välipala. Välipalan tulee olla terveyttä edistävä.
Perusopetuksen kouluissa ei ole makeis- tai virvoke-
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automaatteja. (Opetushallituksen ja Kansaterveyslaitoksen suositus 2007)
Kouluruokailun toteuttamista oppilaat tukevat
yläkouluissa ns. ruokala-TET jaksolla. Kouluaterian
tulee olla ohjattu. Tämä velvoittaa koko koulun
henkilöstöä eli rehtoria/johtajaa, opettajia ja keittiön
henkilökuntaa huolehtimaan ruokailujärjestelyistä,
viihtyisyydestä ja hyvien tapojen edistämisestä.
Oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua kouluruokailun suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Kouluruokailun tavoitteet:
• kouluruokailu on oleellinen osa koulun opetus- ja
kasvatustehtävää
• kouluruokailun tavoitteena tukea terveyttä edistävien ruokailuja makutottumusten oppimista
• ohjata oppilaita ruokailemaan kiireettömästi ja hyviä
ruokailutapoja noudattaen
• luoda toimiva ja viihtyisä ruokailuympäristö
• tukea lasten ja nuorten työntekoon kasvatusta ja
oppia arvostamaan kouluruokapalvelua
• osallistumalla itse ruokahuollon tehtäviin
• tukea koulun ympäristökasvatusta (mm kierrätys,
energia)
• tukea eri yhteistyömahdollisuuksia koulussa esim.
teemaviikot ja erilaiset projektit
• tukea ravitsemus- ja ruokailuteemojen integrointia
eri oppiaineisiin (erityisruokavaliot)
• tukea oppilaiden osallistumista koulun toimintakulttuurin kehittäjänä
• kouluruokailu toimii kulttuuriperinteen siirtäjänä ja
kansainvälisyyteen sekä esteettisyyteen kasvattajana
• Esiopetus- ja koulukuljetusten turvallisuuden
tukeminen
Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja
muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä
liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman
turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppivelvolliselle
lähikoulun (PoL 6 §)
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan
oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi,
oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.
Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa
esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa
laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on
viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti

oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan
esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja
esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla
on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin,
kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman
kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista
tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus”.
Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen
saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas
on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa
koulumatka kestää enintään kolme tuntia. (PoL 32 §)
Esiopetuksen/ perusopetuksen oppilas on
oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen kaupungin
osoittamaan esiopetusyksikköön tai lähikouluun 1.2. vuosiluokilla, mikäli päivittäinen koulumatka ylittää
3 km ja vuosiluokilla 3. -10. koulumatkan ylittäessä 5
km. Mikäli esiopetuksessa olevalle lapselle tarvitaan
kuljetusta, tulee huoltajien hakea ko. kuljetusta.
Perusopetuksessa näitä kuljetuksia ei tarvitse erikseen hakea. Koulumatkan pituus mitataan lyhyintä,
jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä
pitkin kotiportilta koulun portille.
Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta
saavan oppilaan koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla
yleisestä kuljetusperiaatteesta poiketen oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista
tai saattamista varten riittävään avustukseen.
Kun kuljetusta haetaan terveydellisistä syistä,
tulee hakemuksen liitteenä olla kuljetusta edellyttävä
lääkärintodistus. Edellä mainituissa tapauksissa
kuljetus tulee erikseen hakea koulunvaihto / koulukuljetushakemuksella koulun rehtorilta.
Oppilas voi saada kuljetuksen kotoa kouluun ja
koulusta iltapäiväkerhoon tai kotiin yleisten koulukuljetus periaatteiden mukaisesti. Erillisiä kuljetuksia
iltapäiväkerholaisille ei järjestetä.
Perusopetuksen järjestämässä esiopetuksessa
olevalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti kotoa esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon (0-2
yhdysluokat). Päivähoidon järjestämässä esiopetuksessa pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavalle
oppilaalle voidaan hakemuksesta myöntää maksuton

koulukuljetus kotoa esiopetukseen ja esiopetuksesta
kotiin tai päivähoitoon.
Koulukuljetusten kilpailuttamisprosessissa
kuljetuspalvelujen tuottajille toimitetaan kuvaukset
yleisistä koulukuljetustarpeista sekä oppilaiden
erityistarpeista. Koulukuljetuksen ohjeistukset ja
vastuut sisältyvät sopimukseen. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Esiopetuksessa kuljetusta odottava
lapsi on aikuisen valvonnassa, eikä tätä aikaa katsota
maksulliseksi päivähoidoksi.
Koulukuljetusten turvallisuus
(Lähde: Koulukuljetusopas 2007 Opetushallitus,
liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Taksiliitto ry,
Linja-autoliitto ja Liikenneturva)
Oppilaiden kanssa sovitaan kuljetuskauden alussa
pelisäännöt, joita lukuvuoden aikana noudatetaan.
Kaikki osapuolet sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin.
Yhteistyöllä koulun, koululaisautonkuljettajien, kunnan ja kodin välillä saadaan paras lopputulos. Lukuvuoden alussa tulisi järjestää tilaisuus, jossa olisivat
mukana koulun edustaja, koulukuljetuksia ajavat
kuljettajat ja koulukuljetuksia käyttävien oppilaiden
vanhemmat. Tietojenvaihto ehkäisee monta pulmaa.
Vaihdetaan puhelinnumeroita oppilaiden, kuljettajan,
vanhempien ja koulun välillä. Kouluissa ja kotona
keskustellaan siitä, miten koulukuljetusten aikana
käyttäydytään, miksi tällaisia sääntöjä on olemassa,
ja mitä häiriökäyttäytymisestä takseissa tai linja-autoissa voi seurata. Oppilaille on kerrottava koulussa
ja kotona, että kuljettajan ohjeita on noudatettava jo
turvallisuuden takia Esiopetuksen henkilöstö valvoo
ja saattaa esiopetuskuljetusta odottavan lapsen
turvallisesti kulkuneuvoon.
Oppilaiden turvallinen toiminta:
• Oppilaat ovat aikataulun mukaan odottamassa
sovitussa turvallisessa paikassa.
• Autoa odotetaan tien reunassa tai pysäkillä.
• Autoon ei mennä eikä poistuta liikenteen puolelta.
• Autoon ei mennä rynnäten.
• Oppilaat menevät samoille yhdessä sovituille
paikoilleen.
• Reppuja ei jätetä turvavyötä käytettäessä selkään,
vaan ne pidetään joko jaloissa, sylissä tai tavaratilassa.
• Oppilaat eivät riehu ja melua täydessäkään koulubussissa tai taksissa.
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• Autosta poistutaan rauhallisesti eikä unohdeta
reppuja tai vaatteita autoon.
• Missään tapauksessa oppilas ei poistuessaan autosta saa lähteä ylittämään tietä kouluauton edestä
tai takaa, vaan odottaa, että kouluauto on lähtenyt.
• Pimeään aikaan oppilas käyttää heijastinta.
• Oppilas ilmoittaa, jos hän voi pahoin esim. kuumuuden, ahtauden, heikon ilmastoinnin tai muuten
matkan rasittavuuden takia.
Kuljettajan turvallinen toiminta:
• Oppilaat otetaan kyytiin ja jätetään turvallisessa
paikassa.
• Koulukuljetuksen aikana kielletyn ja sallitun rajat
tehdään oppilaille selväksi, ongelmat ratkaistaan
keskustellen.
• Kaikki kuljettajat sitoutuvat noudattamaan samoja
menettelytapoja ja edellyttävät samalla tavalla
häiriötöntä käyttäytymistä.
• Turvavyöt ovat helposti saatavilla ja tarvittaessa
opastetaan niiden käytössä.
• Myös kuljettaja sitoutuu turvavyön käyttöön kuten
laki velvoittaa.
• Kuljettaja valvoo, että turvavyöt kiinnitetään ja
pidetään kiinni.
• Jos autossa on turvatyyny (airbag) matkustajan
paikalla, isoin oppilas sijoitetaan sille paikalle ja
istuin vedetään mahdollisimman kauas.
• Kuljettaja noudattaa nopeusrajoituksia ja muita
liikennesääntöjä.
• Oppilas jätetään, jos suinkin mahdollista, sekä
koulun että kodin luona niin, että hän ei joudu
ylittämään katua.
• Sovitaan kuljettajien kesken yhteisistä menettelytavoista koulukuljetuksissa.
• Kuljettajat, opettajat ja vanhemmat toimivat yhteistyössä.
• Kuljettajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan
vanhempainkokouksiin.
• Ongelmat oppilaiden kanssa ratkaistaan hyvällä
tietojen vaihdolla ja rauhallisella keskustelulla.
• Oppilasta, joka tarpeittensa erityisyyden vuoksi
tarvitsee aikuisen tukea jatkuvasti, ei koskaan saa
jättää yksin.
• Kurinpitotilanteissa toimiminen ja oppilashuollollinen tuki kurinpitorangaistuksen yhteydessä
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tai silloin, kun opetukseen osallistuminen on
evätty
Oppilaan tulee perusopetuslain mukaan suorittaa
tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
Mikäli oppilas rikkoo yhteisiä sääntöjä tai käyttäytyy
sopimattomasti, on hänet ensisijaisesti keskustelemalla ja puhuttelemalla ohjattava toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Keskustelun eteenpäin
viemiseksi voidaan käyttää esimerkiksi Muksuoppia
tai Vastuun portaat -mallia. Opettaja voi määrätä
oppilaan jälki-istuntoon enintään kahden tunnin
ajaksi tai tekemään tekemättä jääneitä kotitehtäviä
enintään yhden tunnin ajaksi valvotusti. Molemmat
toimenpiteet kirjataan ja ilmoitetaan huoltajalle
etukäteen.
Opettaja tai rehtori voivat määrätä opetusta häiritsevän oppilaan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin
ajaksi luokkahuoneesta tai koulun järjestämästä
tilaisuudesta varmistaen, ettei oppilas jää ilman valvontaa ja ole vaaraksi itselleen tai muille. Tapahtuma
kirjataan ja siitä ilmoitetaan huoltajalle. Opettajalla ja
rehtorilla on poistamisen yhteydessä oikeus tarvittaessa käyttää sellaisia välttämättömiä voimakeinoja,
joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oppilaan
poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä.
Tapahtuneesta tulee antaa kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle koulupalvelukeskukseen.
Väkivaltaisen ja uhkaavan käytöksen vuoksi
oppilaalta voidaan rehtorin päätöksellä evätä osallistuminen opetukseen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Tällöin on välittömästi otettava yhteys
huoltajaan sekä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin
sekä tarvittaessa lastensuojeluun. Rehtori voi antaa
kirjallisen varoituksen. Vakavan rikkomuksen tai jälkiistunnosta ja kirjallisesta varoituksesta huolimatta
jatkuvan epäasiallisen käytöksen vuoksi oppilas
voidaan erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia, joista on annettava kirjallinen päätös
muutoksenhakuohjeineen. Molemmissa em. tapauksissa sekä evättäessä opetus loppupäivän ajaksi on
oppilaalle järjestettävä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollon järjestäminen tarkoittaa yhteydenottamista oppilashuollon henkilöstöön ja heidän tai muun
yhteistyötahon tarjoamaa tukea oppilaalle. Erottamistapauksessa oppilashuolto järjestetään yhteistyössä lastensuojelun kanssa. Erottaminen voidaan
erittäin painavasta syystä koulupalvelukeskuksen

palvelupäällikön luvalla panna täytäntöön välittömästi
lainvoimaa vailla olevana. Rovaniemen kaupungissa
erottamisen vahvistaa koulun johtokunta. Oppilaalle,
joka on määräaikaisesti erotettu koulusta, on järjestettävä kotiopetusta rehtorin erillisen päätöksen
mukaisesti (Erityiset opetusjärjestelyt Pol § 18).
• Henkilöstön, lasten, oppilaiden ja huoltajien
sekä yhteistyökumppaneiden perehdyttäminen
oppilashuollon järjestämistä koskevaan suunnitelmaan
Koko kaupunkia koskevissa yhteistyöratkaisuissa
perhepalvelukeskuksen ja koulupalvelukeskuksen
palvelupäälliköt sopivat yhteistyöorganisaatioiden
hallinnon ja esimiestason kanssa yhteistyöorganisaation perehdyttämisen toimintatavat, jakavat tilannekohtaisesti harkiten tehtävät ja sen jälkeen valvovat
perehdyttämissuunnitelman toteuttamista. Palvelupäälliköt vastaavat siitä, että tarvittavat oppilashuollon kannalta keskeiset seikat kirjataan mahdollisiin
kilpailuttamisasiakirjoihin ja palvelusopimuksiin.
Päiväkoti / Koulukohtaisissa yhteistyöratkaisuissa
päiväkodin johtajat, rehtorit ja koulunjohtajat sopivat yhteistyökumppaneiden perehdyttämisestä ja
valvovat perehdyttämissuunnitelman toteuttamista.

Perehdyttämissuunnitelma käsitellään oppilashuoltoryhmässä.
Oppilaskohtaisissa yhteistyöratkaisuissa yhteistyökumppaneiden perehdyttämisestä sovitaan
moniammatillisessa oppilaskohtaisessa neuvottelussa yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilaan
luokanvalvoja vastaa neuvottelun kokoon kutsumisesta. Neuvottelun sisältö ja perehdyttämisen työnjako kirjataan oppilashuoltoasioiden kirjaamisohjeen
mukaisesti.
Oppilashuollon järjestämistä koskeva suunnitelma liitteineen tulee olla esillä sähköisessä muodossa kaupungin intranet ja Internet - sivuilla sekä
painettuna versiona jokaisen päiväkodin ja koulun
ilmoitustaululla. Pelastus - ja poistumisohjeet ja muut
turvallisuuden kannalta välttämättömät ohjeet tulee
olla jokaisessa luokassa.
• Toimintaohjeiden päivittäminen, toteutumisen
seuranta ja arviointi
Oppilashuollon järjestämistä koskeva suunnitelmaa
ja toimintaohjeita päivitetään säännöllisesti ja aina
säädösten muuttuessa. Päivittämisestä vastaa opetuksen järjestäjä (=koulupalvelukeskuksen oppilashuollosta vastaava viranhaltija). Seuranta ja arviointi

Taulukko 29. Yhteistyökumppaneiden perehdyttäminen
Koulupalvelujen ja perhepalvelukeskuksen henkilöstön, oppilaiden ja vanhempien
perehdyttäminen
Toiminnan taso

Perehdyttämisvastuu

Perehdytettävä henkilöstöryhmä

• Palvelukeskus

• Palvelupäällikkö

• päiväkodin johtajat, rehtorit ja koulun johtajat

• Palvelukeskus

• Oppilashuollon koordinaattori

• koulukuraattorit ja koulupsykologit

• Erityispäivähoidon resurssikeskus

• Erityispäivähoidon
esimies

• Erityispäivähoidon resurssikeskuksen
henkilöstö

• Koulu
• Päiväkoti

• Rehtori tai koulun johtaja
• Päiväkodin johtaja

• koulukohtainen henkilöstö
• päiväkodin ja esioeptuksen henkilöstö

• Koulu
• Päiväkoti

• Luokanvalvoja
• Päiväkodin johtaja ja
esiopetuksen henkilöstö

• valvontaryhmän oppilaat ja vanhemmat
• esiopetuksen oppilaat ja huoltajat
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tapahtuvat osana laadun arviointia ja opetuksen
järjestäjän sisäistä arviointia sekä asiakaskyselyin.

5.4.4.2 Toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja
vaaratilanteissa
Kaikissa häiriötilanteissa noudatetaan ensisijaisesti
Rovaniemen kaupungin valmiussuunnitelmia:
Päivähoidon valmiussuunnitelmaa ja opetuspalveluiden valmiussuunnitelmaa. Valmiussuunnitelmassa

kuvataan toimintaohjeiden lisäksi kriisitilanteen johtaminen, sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen, koulujen
ja opetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen sekä
viestinnän periaatteet äkillisissä kriisitilanteissa.
Koulun pelastussuunnitelman päivittäminen ja
harjoittelu kuuluu vuosittaiseen toimintaan. Koulun
pelastussuunnitelma ja opetuspalveluiden valmiussuunnitelma tulee kouluilla käydä läpi henkilökunnan
kanssa vuosittain syyslukukauden alkaessa. Poistumisharjoituksia pidetään säännöllisesti, vähintään
joka kolmas vuosi. Luokkakohtaisia poistumisreitti-

Kuvio 4. Toimintakulttuuri ja turvallisuus
Tavoitteena on vahvistaa mahdollisesti järkkynyttä turvallisen työskentelyn ilmapiiriä. Toimintatapoina
ovat esimerkiksi huolenpito, puhuminen, kuunteleminen ja läsnäolo. Tuki toteutetaan suunnitellusti
yhteisön, ryhmän ja oppilaan tasolla. Häiriötilanteen luonne ja laajuus määrittävät tuen kohdentumista.

yksilö

RYHMÄ

OPPILAAT
VANHEMPIEN OSALLISTAMINEN
HENKILÖSTÖ

YHTEISÖ

•
•
•
•
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henkilökunnan yhteinen toimintalinja tukitoimissa
tuki tarjotaan automaattisesti kaikille
tuki lähelle ja paikan päälle, kaikille mahdollisuus ohjattuun keskusteluun
kotien tiedottaminen tuen saamisesta ja tarvittavat yhteystiedot

harjoituksia järjestetään vuosittain. Koulujen luokkatiloissa on poistumisohje näkyvällä paikalla. Ensiapukaapit tulee olla merkittynä pohjapiirrokseen ja niistä
tulee löytyä tarvittava välineistö.
Kouluilla tulee olla turvallisuuskansio, jonka tulee
sisältää tarvittavat valmiussuunnitelmat, koulukohtaiset pelastussuunnitelmat ja muut mahdolliset
koulukohtaiset ohjeet. Toimivan suunnitelman
perusteella jokainen tietää roolinsa kriisin kohdatessa
ja osaa toimia tarkoituksenmukaisesti. Jokaisen koulun henkilökuntaan kuuluvan tulee tietää mitä pitää
tehdä kriisin kohdatessa, kuka tekee mitäkin ja mistä
saa lisäapua. Jokaisella vastuuhenkilöllä tulee olla
saatavilla ohjeet siitä mitä hänen tehtäviinsä kuuluu
(vastuuhenkilöluettelo). Vastaavasti jokaisen henkilön
tulee tietää, jos hänelle on ajateltu jokin erityinen
tehtävä kriisi- tai poikkeustilanteessa.
Koska tilanteen voi ensimmäisenä kohdata myös
oppilas, tulee heidän tietää, mistä koulussa saa
apua. Tämän vuoksi koulun pelastussuunnitelmaa
tulee soveltuvin osin käydä läpi lukuvuosittain myös
oppilaiden kanssa.
Koulussa tulee olla nimettynä kriisitilanteiden
valmiusryhmä, joka voi olla sama kuin oppilashuoltoryhmä. Tämä ryhmä päättää kriisitilanteen hoitamisesta sekä sen jälkeisistä tukitoimista ja tiedottamisesta. Valmiusryhmän jäsenten yhteystiedot löytyvät
koulujen pelastussuunnitelmista. Valmiusryhmän tulee kokoontua tarvittaessa mahdollisimman nopeasti,
mielellään muutaman tunnin kuluessa tapahtumasta.

5.4.4.3 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Turvallinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kouluympäristö ennaltaehkäisee kiusaamista, välivaltaa ja
häirintää. Oppilaiden ja huoltajien kannalta turvallinen
aikuinen on helposti lähestyttävä. Lähestyttävyyden
vuoksi on tärkeää, että jokainen henkilöstön jäsen
tuntee vastuunsa ammattilaisena ja aikuisena mahdollisten ristiriitatilanteiden purkamisesta. Turvallisuutta lisää selkeä ja yhtenäinen toimintakulttuuri.
Turvallisuuden kannalta keskeisiä toimintakulttuurin
piirteitä ovat tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu, yhtenäinen tulkinta turvallisuutta vaarantavista
toiminnoista ja sovittuihin toimintamalleihin sitoutuminen. Johdon tulee ohjata kaikkia yhtenäiseen
toimintakulttuuriin.
Henkilöstön tunteminen edistää toimintaympäristön turvallisuutta. Päiväkodissa ja koulussa huolehditaan siitä, että jokaisen lapsen ja oppilaan osalta
päiväkodista/koulusta löytyy aikuinen, joka tuntee
lapsen kokonaistilanteen.
Jokaisessa päiväkodissa laaditaan kiusaamisen
ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma. Suunnitelma
perustuu Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Folkhälsanin tuottamaan materiaaliin ja malliin. Suunnitelmaa ja sen periaatteiden toteutumista arvioidaan
säännöllisesti. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota
lasten sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen
tukemiseen
Kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi kaikki
Rovaniemen kaupungin koulut noudattavat KiVa-

Taulukko 30. ��Toimintaympäristön turvallisuuden edistäminen
Turvallisuutta edistävät asiat

Henkilöstön
toimintaperiaatteet

Kouluyhteisön
avoimuus

• Järjestyssäännöt
• Luokkien ja ryhmien
säännöt
• Henkilöstön ja toimenkuvan
tunteminen
• Kuvatut toimintamallit
• VAY:n mukainen toiminta

• toimintatapojen ja sääntöjen
yhteinen sopiminen
• sovittujen sääntöjen ja toimintatapojen kattava noudattaminen ja niiden avoin esillä
pitäminen
• varhainen ja välitön puuttuminen

• säännöt, sopimukset ja
toimintatavat ovat julkisia ja
avoimia
• oppilaiden ja henkilöstön
ohjeet ovat viranomaisohjeistuksia lukuun ottamatta
nähtävillä
• koti huomioidaan osana
avointa kouluyhteisöä
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koulu-ohjelmaa. Kiva-ryhmä seuraa koulun tilannetta
kokonaisuutena ja vie tarvittaessa asian oppilashuoltoryhmään. Huoltajille tiedotetaan mallista vanhempainilloissa valmiin materiaalin avulla.
Oleellista kiusaamiseen puuttumisessa ovat nollatoleranssin periaate sekä kiusaajien vastuuttaminen.
Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
Mieluummin tulee siis puuttua jokaiseen epäilyttävältä näyttävään harmittomaankin tapaukseen
kuin katsoa läpi sormien leikiltä näyttävää vakavaa
kiusaamista. Kiusaamistapauksen selvittämisessä
on tärkeää tehdä muistiinpanot päivämäärineen joka
vaiheessa ja arkistoida ne oppilashuollon aineistona.
Kiusaamistapauksiin liittyvistä huoltajapalavereista
luokanvalvoja/luokanopettaja tekee muistion
(muistiopohja-malli). Koulussa tapahtuneista väkivaltatilanteista täytetään vapaamuotoinen tapahtumaselostus, joka jää luokanvalvojan haltuun.
Ennaltaehkäisemisen vuoksi on tärkeää, että
kiusaamiseen puuttuminen nähdään koko yhteisön
asiaksi. Tapauskohtaisesti kiusaamistapausten
selvittelyyn osallistuu luokanopettaja/luokanvalvoja/
lastentarhanopettaja, opettajat, rehtori/päiväkodin
johtaja sekä muut tarvittavat henkilöt. Jokainen koulun oppilas tai henkilökuntaan kuuluva on velvollinen
ilmoittamaan kiusaamisepäilyistään rehtorille, jonka
johdolla asia käsitellään.
Ennaltaehkäisevä toiminta
• Tehdään tilannekartoitusta oppilaille suunnatuilla
kyselyillä kerran/kaksi lukukaudessa.
• Luokanvalvojat tekevät kartoitusta luokan tilanteesta jatkuvasti
• Valmennetaan tukioppilaita/ oppilaskunnan hallituksen jäseniä kiusaamistapausten havaitsemiseen,
niihin puuttumiseen ja niistä tiedottamiseen
• Tehdään oppilaille selväksi, että kiusaamisesta
ilmoittaminen ei ole kantelemista
• Selvitetään oppilaille, että kiusaaminen on perusopetuslain ja rikoslain vastaista ja vakavammissa
väkivaltatapauksissa poliisiasia
• Käsitellään kiusaamiseen liittyviä teemoja eri oppiaineissa osana opetusta, keskustellaan luokanvalvojan/ luokanopettajan tunneilla aiheesta.
• Järjestetään kiusaamiseen liittyviä teemapäiviä/
teemaviikko/ oppilaskunnan organisoimia tapahtumia/ näytelmä/ dokumentti jne.
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Kiusaamiseen puuttuminen
1. Kiusaamisen havaitseva aikuinen kuulee ensin
mahdollisen kiusaamisen uhria ja tarvittaessa
tämän huoltajaa.
2. Jos kiusaamista on kuulemisen perusteella syytä
epäillä tapahtuneen, puhuttelee rehtori kiusaamisesta epäillyn sekä kuulee tarvittaessa tämän
huoltajaa sekä hankkii tarvittaessa lausunnot
kiusaamisepäilyn vahvistamiseksi.
3. Kiusaajalle tehdään selväksi, ettei kiusaamista
missään muotoa hyväksytä.
4. Kiusaaja pyytää kiusatulta anteeksi sekä ilmoittaa lopettavansa kiusaamisen välittömästi. Jos
kiusaamiseen on liittynyt jonkinlaista kiusatun
omaisuuden vahingoittamista tai hävittämistä,
joutuu kiusaaja korvaaman vahingon täysimääräisenä.
• Kiusaamisesta ilmoitetaan aina molempien osapuolien huoltajille. Usein huoltajat on kuitenkin
hyvä kutsua paikalle kiusaamisen selvittely- ja
sovittelutilanteeseen.
• Kiusaajalle ilmoitetaan, että kiusattua kohtaan ei
jälkikäteen saa ilmetä mitään siitä, että tämä on
saattanut asian rehtorin/opettajan tietoon.
• Kiusaajan kotiin tapahtuneesta ilmoittaa tämän
luokanopettaja/luokanvalvoja/rehtori.
• Rehtori huolehtii siitä, että kiusaamisen loppuminen varmistetaan keskustelemalla kiusatun kanssa
noin kuukauden kuluttua tapauksen käsittelystä, tai
vastaavasti sovitaan, että asianomaisten luokanvalvojat/luokanopettajat seuraavat säännöllisesti
sovinnon pysymistä. Jatkoseurannasta tulee tehdä
selkeä työnjakosuunnitelma kiusaamisenselvittelystä tehtyyn muistioon.
• Jos kiusaaminen vielä kuitenkin jatkuu, antaa
rehtori kiusaajalle kirjallisen varoituksen.
• Jos kirjallinen varoituskaan ei tuota toivottua tulosta, tulee rehtori esittämään oppilaan erottamista
määräajaksi koulusta tai pysyvää koulun vaihtoa.
Lisää keinoja kiusaamiseen puuttumiseksi on kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirjassa.
Yksikössä tapahtuneet väkivaltatilanteet ilmoitetaan työsuojeluun käyttäen Läheltä piti-lomaketta.
Lomake täytetään yksikön esimiehen johdolla. Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tulee koulujen
ja päiväkotien suorittaa säännöllisesti vaarojen ja
riskien arviointi ja suunnitella ennaltaehkäisevät toimenpiteet arvioinnin pohjalta. Erityisen tärkeää tämä
on erityisopetuksen pienryhmissä. Henkilökunta

tulee kouluttaa väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn,
lapsen rauhoittavaan kiinnipitoon sekä toimintaan
ja suojautumiseen väkivaltatilanteissa. Kouluilla ja
päiväkodeissa on valmiussuunnitelmaan pohjautuva
turvallisuuskansio, jossa on ohjeet uhka- ja vaaratilanteisiin sekä kriisiohjeet.
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6

Kieli- ja
kulttuuri
ryhmien
opetus

6.1 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
esiopetuksessa
6.1.1 Saamenkieliset
Saamenkielisen esiopetuksen tavoitteena on turvata
ja edesauttaa lapsen saamenkielen kehitystä, sekä
tukea lapsen kasvua saamelaiskulttuurillisiin arvoihin.
Saamelaisalueen ulkopuolella eläville lapsille se on
erittäin tärkeä, koska muu ympäristö on valtakulttuurinen.
Useimmat lapset viettävät myös suuren osan
päivästään päiväkodissa, jolloin päiväkodin osuus
kielen oppimiseen ja kulttuurillisiin arvoihin kasvamiseen korostuu.
Saamenkielinen päivähoito ja esiopetus perustuvat saamelaisiin arvoihin, joita ovat kieli, suku, yhteisö, vahva identiteetti, luonto, perinteiset elinkeinot
ja monikulttuurisuus.
Päivähoidon päivittäinen käyttökieli on saamenkieli. Leikit, laulut ja tarinat tapahtuvat saamenkielellä ja ne kertovat omaa tarinaansa saamelaisten
perinteistä, tavoista ja elämisestä. Tavoitteena on,
että toiminta esiopetuksessa jäljittelisi saamelaisten
perinteisiä toimia, jotka huomioidaan askartelussa,
käsitöissä sekä elinkeinoja jäljittelevissä leikeissä.

6.1.2 Romanikieliset
Romanikulttuurissa arvostetaan perinteisesti lasten
kotihoitoa. Romanilasten päivähoito ja esiopetus
ovat vasta nyt yleistymässä, siksi moni lapsi vasta
kouluikään tullessa kohtaa yksin ympäröivän yhteiskunnan. Esiopetuksessa tulee huomioida lapsen
oikeudet ja velvollisuudet, ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus sekä tasa-arvo luontevana osana romanilapsen maailmaa. Esiopetuksessa romanilapsi elää
kahden kulttuurin keskellä, joiden arvot ovat osittain
hyvin erilaiset ja monet asiat ovat uusia ja outoja. Vieraan kulttuurin kohtaamisessa on hyvä aloittaa siitä,
mitä niissä on yhteistä. Tasavertainen vuorovaikutus
ja inhimillisellä tasolla lähestyminen ovat ne keinot,
joiden avulla rakentaa kasvatuskumppanuutta kodin
ja esiopetuksen välille. Tärkeää on, että romanivanhemmat saavat tarvitsemansa tiedon esiopetuksen
käytännöistä. Oppilashuollon moniammatillinen
yhteistyö romanioppilaiden ja – perheiden kanssa
olisi saatava aikaan jo varhaisessa vaiheessa. Yhteis-
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työssä vanhempien kanssa tulee käyttää romaneille
luontevia toimintatapoja. Suora henkilökohtainen
yhteydenpito koetaan yleensä luottamusta herättäväksi ja kunnioittavaksi eleeksi.
Esiopetuksen alkaessa romanilapsen kehitys ei
välttämättä ole samalla tasolla ikätovereiden kanssa.
Usein kielellinen kehitys, hienomotoriikka ja keskittymiskyky ovat alueita, joissa lapsi tarvitsee tukea
taitojen harjaantumisessa. Näihin kehitysalueisiin
tulee kiinnittää huomiota jo esiopetuksen aikana
tai jos lapsi ei ole osallistunut esiopetukseen, heti
ensimmäisen vuosiluokan aikana. Romanilapsen vahvuuksien tukeminen vahvistaa hänen itsetuntoaan ja
uusien asioiden oppimista.

6.1.3 Viittomakieliset
Viittomakielisessä opetuksessa lasten kielitaustana
voi olla viittomakieli äidinkielenä, ensikielenä tai
toisena kielenä. Viittomakielinen esiopetus toteutetaan sekaryhmässä, jossa voi olla viittomakielisiä
lapsia ja puhuttua kieltä käyttäviä lapsia. Opetuksen
kielelliset tavoitteet ja pedagogiset ratkaisut liittyvät
läheisesti lapsen kielitaustaan, joka huomioidaan
laadittaessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa tai henkilökohtaista opetuksen järjestämistä
koskevaa suunnitelmaa. Viittomakielisen esiopetuksen kielelliset tavoitteet ovat samat kuin muussakin
esiopetuksessa. Esiopetusryhmässä viittomakielisen
lapsen tulee saada osallistua mahdollisimman täysipainoisesti ryhmässä toimimiseen. Viittomakielisen
opetuksen ja kasvatuksen turvaamiseksi voidaan
käyttää tulkkausta.

6.1.4 Maahanmuuttajat
Esiopetusikäisen maahanmuuttajataustaisen lapsen opetus järjestetään ensisijaisesti lähialueen
päiväkodin esiopetusta antavassa lapsiryhmässä.
Esiopetukseen osallistuvia maahanmuuttajia erottaa
toisistaan kieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja
maassaoloaika. Esiopetuksen yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita toteutetaan lasten taustat huomioon
ottaen. Lapsen identiteetin rakentumiselle on merkityksellistä, että hänen kulttuuriinsa kuuluvia asioita
arvostetaan ja ne näkyvät esiopetuksen arkipäivässä.
Opetuksessa tuetaan lapsen äidinkielen kehittymistä
ja mahdollisuutta kasvaa kahteen eri kulttuuriin.

Suomi toisena kielenä – opetuksen tavoite on
edistää joustavaa koulun siirtymistä sekä kehittää
kokonaisvaltaisesti lapsen suomen kielen taitoa ja
kielellistä tietoisuutta. Opetuksessa voidaan käyttää päivähoitoon laadittua Suomi toisena kielenä
-opetusmateriaalia. Toiminnallisen kaksikielisyyden
vahvistamisella pyritään tasavertaisuuteen ja rohkaisemaan lasta käyttämään suomen kieltä arkipäivän
vuorovaikutustilanteissa.
Yhdessä vanhempien ja tarvittaessa muun yhteistyöverkoston kanssa jokaiselle lapselle laaditaan
lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmaan kirjataan, miten lapselle järjestetään
Suomi toisena kielenä -opetus, miten oppimista
tuetaan ja miten arviointi toteutetaan. Siirtyminen
esiopetuksesta perusopetukseen tapahtuu yhteistyössä lastentarhanopettajan, kiertävän erityislastentarhanopettajan, erityisopettajan, luokanopettajan,
kota-opettajan ja/tai valmistavan luokan opettajan
kanssa.

6.1.5 Erityiseen maailmankatsomukselliseen
tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva
esiopetus
Erityisen maailmakatsomuksellisen koulutustehtävän mukainen esiopetus voi perustua esimerkiksi
tiettyyn uskonnolliseen tai kulttuuriseen maailmankatsomukseen. Kasvatusopilliseen järjestelmään
perustuva opetus voi puolestaan nojata johonkin
tiettyyn pedagogiikkaan. Näihin perustuvassa esiopetuksessa noudatetaan esiopetuksen suunnitelman
perusteita. (2010)
Erityisen tehtävän mukainen maailmankatsomus tai erityinen kasvatusopillinen tehtävä voi
ilmetä esiopetuksen arvoissa, kasvatustavoitteissa,
toiminta-ajatuksessa ja toimintakulttuurissa. Nämä
eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa esiopetukselle
asetettujen yleisten kasvatus- ja opetustavoitteiden
kanssa. Opetuksen järjestäjän on selvitettävä lapsen
huoltajalle esiopetuksen toiminnan, kasvatuksen ja
opetuksen maailmankatsomukselliset lähtökohdat ja
painotukset.

6.1.6 Vieraskielinen esiopetus ja kotimaisten
kielten kielikylpy
Esiopetuksen järjestäminen on mahdollista perustaa
erilaisille pedagogisille ratkaisuille, joissa korostuu
kieli. Näitä ratkaisuja käytettäessä on tärkeää, että
lapsen huoltaja saa riittävästi tietoa käytettävästä
toimintafilosofiasta ja opetuksen erityistavoitteista.
Esiopetuksen opetuskielellä ja muulla kielellä annettava esiopetus muodostavat kokonaisuuden.

6.2. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus perusopetuksessa
Eri kieli- ja kulttuuriryhmillä tarkoitetaan tässä opetussuunnitelmassa saamenkielisten, romanikielisten,
viittomakielisten ja Suomessa asuvien vieraskielisten
lasten ja nuorten opetusta. Maahanmuuttajalapsella
tai -oppilaalla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria riippumatta Suomeen
tulosyystä (pakolainen, turvapaikanhakija, paluumuuttaja, muusta syystä Suomeen tullut). 1.9.2011
voimaan astuva uusi kotoutumislaki vahvistaa myös
muiden kuin pakolaisstatuksen omaavien maahanmuuttajien oikeutta kotoutumista tukeviin palveluihin. Rovaniemen kaupungissa perusopetukseen
valmistavaa opetusta ja perusopetusta järjestetään
kaikille vieraskielisille oppivelvollisuusikäisille lapsille
ja nuorille, joilla on oleskelulupa, oleskelukortti tai
jonka oleskelulupa on rekisteröity.
Maahanmuuttajataustaisen oppilaan opetuksessa
tulee noudattaa opetussuunnitelman perusteita sekä
ottaa huomioon oppilaan tausta ja opiskelun lähtökohdat. Maahanmuuttajalle pyritään antamaan yhtä
hyvät mahdollisuudet koulutukseen kuin kantaväestöllekin. Suomessa vakituisesti asuvalla oppivelvollisuusikäisellä maahanmuuttajalla on oikeus samaan
peruskoulutukseen kuin suomalaisillakin. Maahanmuuttajaopetuksen tavoitteena on yhdessä oman
äidinkielen opetuksen ja suomi toisena kielenä opetuksen kanssa vahvistaa oppilaan monikulttuurista
identiteettiä ja rakentaa pohjaa kaksi- ja monikielisyydelle. Aito kotoutuminen eli integraatio vaatii oman
kielen ja kulttuurin edistämisen mahdollisuuden.
Maahanmuuttajien opetus järjestetään Rovaniemen kaupungissa esiopetuksen yhteydessä, perusopetukseen valmistavana opetuksena, suomi toisena
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kielenä opetuksena, tukiopetuksena, oman äidinkielen opetuksena, tarvittaessa muiden uskontojen
opetuksena, ammatilliseen opetukseen valmistavana
opetuksena sekä (17 ikävuodesta alkaen) kotoutumiskoulutuksena ja luku- ja kirjoitustaidottomien
opetuksena. Aikuislukion iltaperuskoulussa voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän eri oppiaineissa
sekä osallistua Apaan - aikuisten perusopetukseen
vuosiluokilla 1-6.
Maahanmuuttajien kotouttamisverkoston
MAKO:n alaisuudessa toimivassa Koulutuspolut tiimissä on mallinnettu Rovaniemen koulutuskartta
ja opiskelumahdollisuudet Rovaniemellä (www.lao.fi/
rovapolut).
Perusopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu
kaupungin internet- sivuilta löytyvällä lomakkeella,
jonka perusteella maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori osoittaa koulupaikan valmistaan opetukseen
tuleville ja koulusuunnittelija perusopetuksessa
aloittaville oppilaille. Perusopetukseen valmistavaan
opetukseen tulevilla on oma tiedonsiirtopalaverissa
täytettävä taustatietolomakkeensa.
Ennen esiopetuksen tai koulunkäynnin aloittamista tehdään kiintiöpakolaisille ja turvapakanhakijoille terveystarkastus ja muista syistä maahan
tulleille mahdollisuuksien mukaan kouluterveydenhoitajan tekemä kouluuntulotarkastus.
Esiopetusikäisen (luku 6.4.) maahanmuuttajalapsen opetus on mahdollista järjestää muun esiopetuksen yhteydessä, perusopetukseen valmistavana
opetuksena tai näiden yhdistelmänä. Rovaniemen
kaupungissa opetus järjestetään muun esiopetuksen
yhteydessä - esiopetuksen oppilaat voivat osallistua
oman kielen opetuksen ja S2-opetuksen ryhmiin,
vaikka heitä ei lueta erillisen valtionavustuksen piiriin.
Vasta maahan tullut oppilas voi aloittaa koulunkäyntinsä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, mikäli hänen suomen kielen taitonsa ei
ole riittävä perusopetuksen seuraamiseen. Joissakin
tapauksissa on perusteltua aloittaa tuetusti suoraan
perusopetuksessa, esimerkiksi jos suomen kielen
alkeet osataan ja lapsella on hyvät koulunkäyntivalmiudet omasta kotimaastaan. Koulunkäyntitaustan
ja aiempien suoritusten selvittäminen on tärkeä osa
koulunkäynnin aloittamista Suomessa. Mikäli todistus suorituksista löytyy, opinnot hyväksi luetaan ja
oppilas aloittaa ikätasoaan vastaavalla vuosiluokalla
koulunkäynnin. Valmistava opetus kestää pääsääntöisesti noin vuoden (900 tai 1000 tuntia).
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Perusopetukseen siirtyminen tapahtuu joustavasti oppilaan suomen kielen taidosta ja koulunkäyntivalmiuksista riippuen. Joskus on oppilaan edun
mukaista opiskella valmistavassa opetuksessa niin
kauan, että kielitaidon omaksumiselle ja mahdolliselle oppimisvaikeuksien arvioinnille on riittävästi
aikaa. Valmistavasta opetuksesta voi siirtyä perusopetukseen jo ennen todettujen tuntimäärien
täyttymistä, jos oppilas pystyy seuraamaan opetusta
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty koulutuslautakunnassa.
Maahanmuuttajaopetuksen palveluita koordinoi
koulupalvelukeskuksessa maahanmuuttajaopetuksen työryhmä koordinaattorin johdolla. Rovaniemen
kaupungissa maahanmuuttajaopetuksen palvelut
järjestetään hajautetusti neljällä eri koululla (Ounasrinne, Ounasvaara, Vaaranlampi ja Korkalovaara)
joissa toimii täydessä laajuudessaan oppilasmäärään
suhteutettuna valmistavan opetuksen ja tehostetun
kielenopetuksen (Kota-opetus) työparit. Toiminta on
joustavaa muun perusopetuksen kanssa yhdessä
opettamista, jotta kielen oppiminen ja kaksisuuntainen kotoutuminen, maahanmuuttajien ja valtaväestön suhteiden syveneminen mahdollistuu.
Lapsen ja nuoren koulupolku jatkuu valmistavan
opetuksen jälkeen ensisijaisesti omaan perusopetuksen lähikouluun, jonne tukitoimia ja ohjausta
mahdollisuuksien mukaan järjestetään. Koska
maahanmuuttajalasten ja nuorten opetuksessa on
paljon joustoja ja erityisjärjestelyitä, laaditaan heille
yleisen tuen tai tarvittaessa pedagogiseen arvioon
perustuva tehostetun tuen oppimissuunnitelma.
Oppimissuunnitelman laadinta on kuvattu luvussa
5. Erityisen tuen päätöksellä opiskeleville opetus- ja
tukijärjestelyt kirjataan Henkilökohtaiseen opetuksen
järjestämistä koskevaan suunnitelmaan.
On huomattava, että maahanmuuttajataustaisen
oppijan suomen kielen taidon keittymiselle on annettava riittävästi aikaa ennen kuin mahdollisia oppimisvaikeuksia voidaan luotettavasti arvioida. Tänä aikana
käytetään kaikkia perusopetuksen tukimuotoja ennen
kuin voidaan esittää oppimäärän yksilöllistämistä ja
erityisen tuen päätöstä.

6.2.1 Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
tukiopetus
Maahanmuuttajien tukiopetuksen tavoitteena on
tuen antaminen kaikilla oppimisen osa-alueilla

tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi.
Maahanmuuttajaoppilaat tarvitsevat tukea eri oppiaineiden opiskelussa ja ovat oikeutettuja perusopetuslain 16 § mukaiseen tukiopetukseen samoin perustein kuin muutkin perusopetuksen oppilaat (ks. luku
5.). Maahanmuuttajaoppilaat ovat oikeutettuja myös
erilliseen valtionavustuksen piiriin kuuluvaan tukiopetukseen kuuden ensimmäisen perusopetusvuoden
ajan. Tukiopetusta voidaan antaa eri oppiaineissa
myös oppilaan äidinkielellä.

6.2.2 Oman äidinkielen opetus
Omalla äidinkielellä on ratkaiseva merkitys lapsen
ja nuoren kehitykseen. Äidinkielen hallitseminen ja
ylläpitäminen on välttämätöntä yhteyden pitämiseksi
omaan perheeseen, kulttuuriin ja historiaan. Se on
perusta identiteetin ja ajattelun kehitykselle ja sosiaalisten suhteiden muodostumiselle. Oman äidinkielen
osaaminen tukee kaikkien muiden oppiaineiden
opiskelua, kuten myös suomen kielen oppimista.
Oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on
- oppilaan oman äidinkielen ylläpitäminen ja vahvistaminen
- oppilaan suomen kielen oppimisen tukeminen
- toimiva kaksikielisyys
- tasapainoisen identiteetin vahvistaminen
- oppilaan koulunkäynnin tukeminen.
Oman äidinkielen opiskelu on perusopetusta täydentävää opetusta, johon osallistumisesta päättää
huoltaja / huoltajat. Oman äidinkielen opiskelu
on oppilaille vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.
Yhdessä suomi toisena kielenä opetuksen kanssa
oman kielen opetus vahvistaa oppilaan identiteettiä
ja rakentaa pohjaa monikulttuurisuudelle ja toiminnalliselle kaksikielisyydelle.
Oman äidinkielen opetuksen ryhmä voidaan
perustaa, kun opetukseen osallistuu vähintään neljä
oppilasta. Ryhmään voi kuulua myös esiopetuksessa
olevia oppilaita. Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus
osallistua yläkouluikäisten oman kielen opetukseen.
Kun on päätetty oman äidinkielen opetukseen osallistumisesta, on päätös sitova ja lapsen tai nuoren
tulee osallistua opetukseen.
Opetushallitus on antanut 2004 suosituksen
maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi.

Rovaniemen kaupungilla on vahvistettu opetussuunnitelma venäjään kotikielenä.
Oman äidinkielen opetuksen ryhmät muodostetaan useiden eri koulujen oppilaista. Oppitunnit pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan oppilaiden työjärjestykseen koulupäivän alkuun tai loppuun.
Etäyhteyttä ja verkko-opetusta hyödynnetään, jottei
pitkä koulumatka muodostu osallistumisen esteeksi.
Oman äidinkielen arviointi perustuu sekä opetuksen suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin
että oppilaan omiin oppimistavoitteisiin. Oppilaalle
annetaan lukuvuoden päättyessä erillinen todistus
oman äidinkielen opetukseen osallistumisesta.
Todistukseen merkitään opetettava kieli, opetuksen sisällöt ja sanallinen arvio tai numeroarviointi.
Myös päättöarvioinnista annetaan erillinen todistus.
Päättöarviointi perustuu hyvän osaamisen kuvaukseen. Päättötodistuksessa oppilaan oman äidinkielen
oppimäärä arvostellaan numerolla vain, mikäli oppilas
on opiskellut sitä vuosiluokkien 7-9 aikana yhteensä
vähintään kaksi vuosiviikkotuntia. Muussa tapauksessa se arvioidaan merkinnällä hyväksytty.

6.2.3 Maahanmuuttajaoppilaan arviointi perusopetuksessa
Opetussuunnitelman perusteissa kehotetaan
oppiainearvioinnissa ottamaan huomioon oppilaan
tausta. Oppilaan taustalla tarkoitetaan koulunkäyntihistoriaa, sosiaalista, kulttuurista ja yhteiskunnallista
taustaa (esim. pakolaisuus) sekä vanhempien luku- ja
kirjoitustaitoa.
Arvioinnissa on otettava huomioon myös vähitellen kehittyvä suomen kielen taito. Yleensä vuoden
tai kaksi vuotta maassa ollut oppilas osaa arkisen
perussanaston, helpoimmat rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot. Hän pystyy lukemaan ja ymmärtämään muutaman kappaleen pituisia tekstejä tutuista
aiheista useamman lukemiskerran jälkeen. Puhuminen ja kuullun ymmärtäminen voivat sujua paremmin. Opetuksen ymmärtäminen edellyttää hitaasti ja
selkeästi äännettyä yleiskieltä. Toistoa ja kontekstin
läsnäoloa tarvitaan usein. Peruskoulussa tarvittavan
akateemisen kielitaidon omaksuminen kestää useita
vuosia, jopa seitsemän vuotta.
Opetussuunnitelman perusteissa kehotetaan
myös käyttämään monipuolisia, joustavia ja oppilaan
tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä. Arvioinnin tulee olla jatkuvaa, ja se voi olla sekä suullista
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että kirjallista. Sen tulisi olla myös kannustavaa ja
realistista. Periaatteena on, että puutteellinen kielitaito ei saisi vaikuttaa arviointiin heikentävästi.
Kokeet tulee laatia niin, että oppilas ymmärtää
kysymykset. Oppilaalla tulisi olla mahdollisuus tarvittaessa tehdä koe suullisesti osittain tai kokonaan.
Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan tehdä myös erillinen kirjallinen koe oppiaineen keskeisistä käsitteistä
ja ydinasioista selkokielellä. Koe voi sisältää muun
muassa nimeämistä, tiedon järjestämistä, kuvien
käyttöä tai yhdistämistehtäviä. Sen voi toteuttaa
kuvien, piirrosten ja keskustelun avulla. Yksi vaihtoehto on järjestää kirjallisten esitelmien tai keskeisten
asioiden kokoamista tiivistelmiksi oppikirjan avulla ja
arvioida suoritus kokeena.
Maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi olla sanallista päättöarviointia lukuun ottamatta. Sanallinen
arviointi tarkoittaa merkintää
1) hyväksytty (H), jos oppilas on osallistunut vuosiluokkansa opetukseen, mutta häntä on vaikea
arvioida numeerisesti,
2) osallistunut (O), jolloin oppilas on osallistunut
opetukseen, mutta ei ole suorittanut kyseistä
kurssia tai
3) jos oppilas on opiskellut oppiainetta jonkin muun
kuin oman vuosikurssin mukaisesti, hänet arvioidaan sanallisesti (A). Tällöin lisätietoihin merkitään
oppilaan opiskelema vuosiluokka ja sanallinen tai
numeerinen arviointi. Mikäli arviointi sisältää oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista
arviointia, on todistus niiltä osin salassa pidettävä
ja se voidaan antaa vain hänelle itselleen tai
huoltajalle.
Maahanmuuttajaoppilaalle numeerinen arviointi
on merkityksellistä ja tasa-arvoistavaa. Oppilas on
saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat välttämättömät tiedot, mikäli hän pystyy osoittamaan jossain
määrin kriteerien edellyttämää osaamista. Jo numero viisi (5) kertoo vasta maahan tulleelle hyvästä
edistymisestä.
Oppilas voidaan siirtää seuraavalle vuosiluokalle,
vaikka kaikki aineet eivät ole hyväksyttävästi suoritettu, jos rehtori ja opettaja niin päättävät ja mikäli
oppilaalla arvioidaan olevan edellytyksiä seuraavan
vuosiluokan suorittamiseen. Oppilas voi suorittaa peruskoulun myös vuosiluokkiin sitomattomasti, jolloin
hänet luetaan yhdeksännen luokan oppilaaksi kunnes
perusopetuksen oppimäärä on suoritettu.
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Maahanmuuttajaoppilas etenee usein oman
oppimissuunnitelman ja opinto-ohjelman mukaisesti
sanalliseen ja/tai numeeriseen arvioon perustuen
vuosiluokalta toiselle lukuun ottamatta päättöarviointia. On suositeltavaa, että oppilaalle tehdään
tällöin päätös vuosiluokkiin sitoutumattomasta (Pl
18§) opetuksesta arvioinnin selkiyttämiseksi. Tällöin
oppilaalle on aina laadittava oppimissuunnitelma
ja opinto-ohjelma siten, kuin opetussuunnitelman
perusteissa määrätään.
Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti
vertailukelpoista ja sen tulee jokaisessa oppiaineessa
perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa 8-9 luokilla. Jos oppiaineen opiskelu on
päättynyt seitsemännellä luokalla, oppilaan osaaminen arvioidaan kyseiseen oppiaineeseen laadittujen
perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien mukaan.
Joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi
kompensoida muiden kriteerien osaamisen tason
ylittäminen.
Kun oppilas siirtyy perusopetukseen päättövaiheessa, hänellä voi olla suorittamatta perusopetuksen seitsemännen luokan pakolliset taito- ja taideaineet (kuvaamataito, musiikki, tekstiilityö / tekninen
työ ja kotitalous). Päättötodistuksessa voi olla
kuitenkin arviointi näistä aineista, jos oppilas osoittaa
erityisellä tutkinnolla (Pl 38§) osaamisensa näissä
aineissa. Oppilas voi myös jo valmistavan aikana
osallistua taito- ja taideaineiden ja muidenkin perusopetuksen oppiaineiden opetukseen ja saada näistä
hyväksytty perusopetuksen 7 - luokan oppimäärän
arvosana. On mahdollista myös suorittaa 7. luokan
oppimäärä 8-9 luokan valinnaisaineiden opintojen
yhteydessä.
Jos kaikki päättöarvioinnin kriteerit eivät täyty,
oppilaalle annetaan erotodistus. Hän voi joustavalla
haulla hakea toisen asteen koulutukseen.
Maahanmuuttajaoppilaan on osallistuttava kaikkiin
opetussuunnitelman mukaisiin oppiaineisiin. Vapautusta taito- ja taideaineista ei myönnetä kulttuurisista
ja uskonnollisista syistä. Oppiaineesta vapautuksen
tulee perustua perusopetuslakiin ja asetuksiin. Vapautus voidaan antaa toisesta kotimaisesta kielestä
(ruotsi), jotta oppilaalla on enemmän aikaa suomen
kielen ja oman äidinkielen opiskeluun. Toisesta kotimaisesta kielestä annetaan vapautus huoltajien sitä
kirjallisesti anoessa. Vapautusta toisen kotimaisen
kielen opiskelusta tulee tarkoin harkita ja huoltajalle
ja nuorelle tulee selvittää ratkaisun mahdolliset
vaikutukset myöhemmin jatko-opinnoissa.
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7

Oppimistavoitteet
ja opetuksen
keskeiset
sisällöt

7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet

oppimiskokemuksille ja siten elinikäiselle oppimiselle.

7.1.1 Eheyttäminen esiopetuksessa

Leikki esiopetuksessa
Leikin kautta oppiminen on esiopetuksessa keskeistä. Toiminnassa huomioidaan lapsen tarve oppia
leikin ja mielikuvituksen kautta. Leikki kehittää
lapsen mielikuvitusta, sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä kielellisiä
valmiuksia. Lapsi käsittelee myös tunteitaan ja kokemuksiaan sekä kokeilee uusia asioita leikin avulla.
Tyypillistä on, että lapsi leikkii sitä, mitä on juuri oppinut tai on parhaillaan oppimassa. Kasvattajalle lasten
leikki kertoo lasten ajattelutavasta, käsityksestä
ympäröivästä maailmasta, kiinnostuksen kohteista ja
ryhmässä toimimisen taidoista.
Yhteistoimintaleikit ovat tyypillisiä 6-vuotiaille
lapsille. Yhteistoimintaleikkeihin sisältyy roolijakoa,
toimimista ryhmässä sekä sääntöjen noudattamista.

Esiopetuksessa opetussuunnitelma pohjautuu
opetuksen eheyttämiseen. Eheyttämisen perustana
ovat elinikäisen oppimisen periaatteet. Elinikäisen
oppimisen näkökulmasta opetuksen tulee kehittää
yksilössä taitoa, tahtoa ja valmiutta hallita ja ohjata
omaa elämäänsä. Elämänhallinnan perustana on
itsetuntemus sekä tietoisuus itsen ja ympäröivän
todellisuuden välisestä suhteesta. Näin oppiminen ei
kohdistu vain uusien tietojen ja taitojen hankintaan,
vaan tarpeeseen osata jäsentää asioita, ilmiöitä ja
omaa elämää. Työtapojen valinnassa on huomioitava myös tunteiden ja mielikuvien tärkeä merkitys
oppimisessa tiedon ja taidon rinnalla. Esiopetuksen
työskentely perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan, joka edistää myös
lapsen kielellistä kehitystä sekä valmiuksia uusien
asioiden oppimiseen.
Opetuksen eheyttämisessä vuorovaikutuksellisuus ja oppimisprosessi muodostuvat sisältöjä
tärkeämmiksi. Näin ollen oppiminen rakentuu siten,
että uudet kokemukset rakentuvat aikaisempien
kokemusten pohjalta. Oppimisprosessin tulisi näkyä
siinä, että lapsetkin ovat mukana prosessin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opettajan rooli
prosessissa on olla lapsiryhmää myönteisellä tavalla
tukeva, aktiivinen ohjaaja sekä myönteinen roolimalli.
On tärkeää antaa lapselle vastuuta omasta oppimisestaan, mutta aikuisen on kuitenkin pystyttävä havaitsemaan ne tilanteet, joissa lapsi tarvitsee tukea
ja ohjausta. Aikuisen ei pitäisi tarjota lapselle valmiita
ratkaisuja, vaan hänen pitäisi ohjata lasta eteenpäin
kysymysten avulla, keskustelemalla lapsen kanssa ja
kannustamalla lasta itse kysymään.
Tukimuotona esiopetuksessa painottuvat eriyttäminen ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman
käyttö. Esiopetuksessa eriyttämisellä tarkoitetaan
ensisijaisesti pienryhmätoimintaa, mikä on toimimista lapsiryhmän sisälle muodostuneissa 3- 6
lapsen ryhmissä.
Halu oppia ei kehity ilman sosiaalista tukea ja
myönteistä palautetta. Oppiminen on sosiaalista
toimintaa, ryhmässä tapahtuvaa prosessointia, jossa
oppimisprosessin laatu riippuu aikuisten ja lasten
muodostamasta kokonaisuudesta. Lämminhenkinen,
kannustava ja avoin ilmapiiri luo pohjaa myönteisille
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7.1.2 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet perusopetuksessa��
Aihekokonaisuuksien suunnittelun ja toteutuksen
lähtökohtana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt aihekokonaisuuksien
sisällöt ja tavoitteet. Koulujen ja alueiden opetussuunnitelmassa täsmennetään aihekokonaisuuksien
tavoitteita ja sisältöjä ja kirjoitetaan tarkennettu
suunnitelma aihekokonaisuuksien toteuttamisesta.
Alueellisesti pyritään toteuttamaan ala- ja yläkoulujen
yhtenäinen aihekokonaisuussuunnitelma
Aihekokonaisuuksissa otetaan huomioon
Rovaniemen kaupungin strategia ja lautakunnan
toiminnan sekä perusopetuksen palvelusopimuksen
painopistealueet.

7.1.3 Aihekokonaisuudet ja oppiminen
Opetussuunnitelmauudistuksen johtavana ajatuksena on yhtenäinen perusopetus. Oppilaalle pyritään
muodostamaan koko perusopetuksen ajalle yhtenäinen ja johdonmukaisesti etenevä oppimiskokonaisuus eli oppimispolku. Oppimispolku on käsitteenä
oppijalähtöinen, oppiminen järjestetään ja sitä
ohjataan korostetusti oppijan edellytykset huomioon
ottaen.

Aihekokonaisuuksilla on keskeinen rooli yhtenäisen oppimispolun luomisessa ja opetuksen eheytyksessä. Aihekokonaisuuksien avulla pyritään luomaan
eheytystä oppimiseen ja laatimaan oppiainerajat
ylittäviä teemoja eli lisäämään oppiaineiden välistä
vuorovaikutusta.
Aihekokonaisuuksien oppimispolkua suunnitellessa on huomioitava seuraavat seikat:
• aihekokonaisuudet sisältyvät opetukseen oppilaan
kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla ja sopivana
aikana
• aihekokonaisuuksien oppimispolun rakentaminen
vaatii sekä luokka-asteiden että oppiaineiden
välistä yhteistyötä ja integraatiota

7.1.4 Aihekokonaisuudet ja toimintakulttuuri
Aihekokonaisuuksien tulee toteuttaa ja näkyä oppiaineiden lisäksi myös koulun muussa toiminnassa.
Perusopetuksen uusissa perusteissa toimintakulttuurin kehittäminen on myös keskeisessä roolissa.
Perusopetuksen toimintakulttuurin pääpiirteet
kuvataan opetussuunnitelmassa. Aihekokonaisuudet
konkretisoituvat koulun toimintakulttuurissa.

7.1.5 Aihekokonaisuudet ja sidosryhmät sekä
koulun teemat
Lisäksi aihekokonaisuuksien toteuttamisessa
tarvitaan uusia toimintatapoja, moniammatillista
yhteistyötä ja vuorovaikutusta ympäröivän yhteisön
kanssa.
Aihekokonaisuuksien kehittämiseen olisi hyvä
saada mukaan myös koulun eri sidosryhmät ja
verkostot sekä henkilökunnan omat verkostot. Koulu
voi toteuttaa aihekokonaisuuksia myös erilasisissa
teemoissa tai suuremmissa projekteissa, jotka voivat
olla vuosittain vaihtuvia tai pysyvämpiä. Aihekokonaisuudet voivat näkyä myös koulun erilaisissa tapahtumissa ja juhlissa.
Alueen tai koulun opetussuunnitelmaan tulee
kirjata miten koulu tai alue toteuttaa aihekokonaisuuksien opetusta eli mikä on koulun tulkinta
aihekokonaisuuksista.
Aihekokonaisuudet merkitään lisäksi:
• oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen kohdalle
omana otsikkonaan.
• toimintakulttuurin kuvauksen yhteyteen eli miten
aihekokonaisuudet näkyvät koulun toimintakulttuurissa
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7.2 ��Äidinkieli ja kirjallisuus
Kieli ja vuorovaikutus esiopetuksessa
Tavoitteena on vuosi vuodelta laajenevan ja syvenevän kuuntelu-, puhe-, ilmaisu-, luku- ja kirjoitustaidon
saavuttaminen. Tarkoituksena on tarjota lapselle
tilaisuuksia puhua ja tulla kuulluksi päivittäin. Näin
lapsi harjoittelee ilmaisemaan itseään, mielipiteitään ja tunteitaan. Lasta ohjataan kuuntelemiseen
ja kertomiseen. Tavoitteena on herättää ja lisätä
lapsen mielenkiintoa suullisen ja kirjoitetun kielen
havainnointiin ja tutkimiseen. Esiopetuksessa lapsi
harjoittelee käyttämään kirjallisuutta, lehtiä ja tietotekniikkaa tiedon lähteinä. Lapsi tutustuu ja käyttää
kulttuuripalveluita, joita esim. kirjasto ja teatteri
tarjoavat. Esiopetuksessa tuetaan lapsen ajattelun,
sosiaalisuuden, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen
kehittymistä ja oppimisprosessia erityisesti kielen
avulla.
Mediakasvatus on oppimista ja kasvua median
pariin. Media tarjoaa elämyksiä ja kertoo monenlaisia
tarinoita. Kaikki elämyksiä ja tarinoita ei ole tarkoitettu pienille lapsille. Aikuisen tehtävä on huolehtia,
että lapsi saa kokea kehitystasolleen sopivia mediaelämyksiä ja käsitellä niitä yhdessä aikuisen kanssa.

Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksessa
Äidinkieli on ajattelun, itseilmaisun, sosiaalisten
suhteiden ja maailmankuvan muodostumisen sekä
kulttuurin kehittämisen ja siirron väline. Äidinkielensä
avulla ihminen muuttaa maailman käsitteiksi, ja mitä
enemmän hän hallitsee näitä käsitteitä, sitä helpompi
hänen on ymmärtää elämän ilmiöitä ja niiden välisiä
suhteita. Opetuksessa on otettava huomioon, että
oppilaan äidinkieli on myös kaiken oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että
väline. Nämä vaiheet tulee huomioida joustavilla opetusjärjestelyillä esimerkiksi lukuryhmiä käyttämällä.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Tavoitteena on,
että oppilaasta tulee aktiivinen viestijä ja lukija, joka
pääsee osalliseksi kulttuurista, osallistuu ja vaikuttaa
yhteiskuntaan.
Vuosiluokilla 3 – 5 opetuksen päätavoitteena on
äidinkielen ja kirjallisuuden perustaitojen oppiminen:
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sujuvan luku- ja kirjoitustekniikan oppiminen, luetun
ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen. Oppilasta ohjataan kuuntelemaan,
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan erityyppisiä
tekstejä. Kirjallisuuden lukemisella tuetaan myös
oppilaan lukutaidon, ilmaisuvarojen, mielikuvituksen
ja luovuuden kehittymistä. Oppilasta harjaannutetaan
lisäksi jakamaan ja käsittelemään lukukokemuksia.
Vuosiluokilla 6 – 9 opetuksen ydintehtävänä on laajentaa opittuja taitoja lähipiirin kielenkäyttötaidoista
kohti monipuolisia yleiskielen ja uusien tekstilajien
vaatimuksia. Oppilas kehittyy lukemansa ja kuulemansa erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana. Opetuksella kannustetaan häntä lukemaan ja arvioimaan
kirjallisuutta ja mediatekstejä. Itsenäinen tiedonhankinta ja vuorovaikutustaidot ovat merkityksellisiä
jatko-opinnoissa ja työelämässä.
Äidinkieli ja kirjallisuus on oppiaineena hyvin
moninainen: se on tieto-, taito- ja taideaine, jonka
keskeistä sisältöä on kieli- ja kirjallisuustieteestä
sekä viestintätieteistä saatu aines. Sen oppiminen
on kokonaisvaltaista, ja eri osa-alueet integroituvat
toisiinsa.
Opetuksessa on huomioitava oppilaiden yksilöllisyys ja erilaiset oppimisen lähtökohdat. Äidinkielen
opettajat toimivat yhteistyössä erityisopettajien
kanssa. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet huomioidaan mahdollisimman varhain ja tarvittavat tukitoimet pyritään järjestämään.
Kirjastolla on merkittävä tehtävä äidinkielen ja
kirjallisuuden opiskelussa. Yhteistyötä lähikirjastojen
ja kirjastoautojen kanssa pyritään kehittämään, mutta
ennen kaikkea koulukirjastoihin / kouluille hankitaan
monipuolista ja ajankohtaista kauno- ja tietokirjallisuutta. Teatteri- ja elokuvakasvatusta pyritään tukemaan vuosittaisilla käynneillä tai vierailuesityksillä.
Arviointi
Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden hallintaa oppimiselle asetettujen
tavoitteiden suuntaisesti, rohkaista häntä itse
arvioimaan työtään ja sen tuloksia realistisesti sekä
kannustaa jatkamaan työtään ja suhtautumaan siihen
vakavasti. Arvioinnin periaatteena on tukea oppilaan
positiivisen minäkuvan kehitystä.
Arvioinnissa otetaan huomioon eri työskentelytilanteet ja oppimisprosessi: kokeiden ja muiden
kirjallisten ja suullisten töiden tulokset, aktiivisuus ja
vastuullisuus tunti- ja kotityössä sekä asenne äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun. Numeroarvioinnin

Kuunteleminen

•
•
•
•
•

Puhuminen ja
ilmaisu

•
•
•
•
•
•

rohkaistaan ilmaisemaan itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan
ohjataan luontevaan ja kohteliaaseen äänenkäyttöön
harjoitellaan puheenvuoron pyytämistä ja odottamista
sana- ja käsitevaraston laajentaminen
draama- ja leikkiharjoitukset
järjestetään esiintymistilanteita

Lukeminen ja
kirjallisuus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kiinnostuu kirjoista ja lukemisesta
sana- ja käsitevaraston laajentaminen
sadun ja toden erottaminen
kirjaston käyttö ja media
kuvalukeminen
”leikisti lukeminen”, ulkoa lukeminen
lukuvalmiuksien kehittäminen: lukusuunta ja sanojen rytmittäminen
lukuleikit: äänne-, tavu-, riimittely- ja sanaleikit
alku- ja loppuäänteiden tunnistaminen
kirjaimiin tutustuminen
sanahahmojen tunnistaminen
tuetaan lapsen yksilöllistä etenemistä lukemisvalmiuksien kehittymisessä ja
lukemaan oppimisessa

Kirjoittaminen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kiinnostuu kirjoittamisesta
ymmärtää, että puhe voidaan muuttaa kirjoitukseksi
ohjataan oikeaan kynäotteeseen, kirjoitussuuntaan ja kirjoitusasentoon
harjoitetaan silmän ja käden yhteistyötä ja kirjoitusmotoriikkaa
”leikisti kirjoittaminen”
käden motoriikkaharjoitukset
kynäharjoitukset
suuraakkosten kirjainmuotoharjoitukset eri menetelmin (muovailuvahat, tikut)
jäljentäminen, malli- ja päällekirjoittaminen
oman nimen kirjoittaminen
tuetaan lapsen yksilöllistä kehittymistä kirjoitustaidon oppimisessa

hiljaisuuden kokeminen ja äänien kuunteleminen
annettujen ohjeiden ymmärtäminen ja ohjeen mukaan toimiminen
muistin harjoittaminen
kuulemansa arviointi
ikäkaudelle sopiva kirjallisuus: sadut, kertomukset, runot, lorut, arvoitukset,
riimit, näytelmät, lasten kirjat, tietokirjat ja lehdet
• lapsi liittää kuulemansa omiin kokemuksiinsa
• autetaan lasta löytämään kertomuksen juoni
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lisäksi annetaan esimerkiksi kirjoitelmista ja suullisista esityksistä rakentavaa ja kannustavaa sanallista
palautetta. Oppilaita ohjataan antamaan ja saamaan
palautetta myös toisilta oppilailta. Itsearviointi on
tärkeää.
Erityisopetusta saavan oppilaan arvioinnista päättävät äidinkielenopettaja ja erityisopettaja yhdessä.
Keskeiset sisällöt
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman
oppisisällöt on taulukoitu vuosiluokittain viiteen
perinteiseen osa-alueeseen ryhmiteltyinä: lukeminen
ja kirjallisuus, kirjoittaminen, kielitieto, puheviestintä
ja vuorovaikutustaidot sekä viestintä ja mediataito.
Opetuksessa osa-alueet limittyvät ja integroituvat,
jolloin niitä voidaan peilata tavoitteisiin.
Taulukko on opettajalle suunnittelussa käyttökelpoinen työväline, kun yhden vuosiluokan sisällöt ovat
yhdellä sivulla ja toisaalta sarakkeittain voi seurata
kunkin osa-alueen jatkumoa koko perusopetuksen
ajalta.

Äidinkieli ja kirjallisuus alkuopetuksessa
Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine.
Alkuopetuksen aikana oppilas jatkaa varhaislapsuudessa ja esiopetuksessa alkanutta kielen oppimista. Opetuksen tulee olla kokonaisvaltaista, kaikki
kielen osa-alueet kattavaa oppilaan arkeen liittyvää
suullista ja kirjallista kommunikaatiota. Opetuksessa
on otettava huomioon, että oppilaat voivat olla
oppimisprosessissaan hyvin eri vaiheissa. Nämä
vaiheet huomioidaan opetusjärjestelyillä esimerkiksi
lukuryhmiä käyttämällä.
Tavoitteet:
Oppilas
• haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään sekä
suullisesti että kirjallisesti ja kehittää samalla omaa
kokonaisilmaisuaan
• kuuntelee keskittyen ja eläytyen tilanteen mukaan
• osallistuu keskusteluun kysymällä, vastaamalla,
kertomalla sekä ilmaisemalla omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään
• oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan
sekä niihin liittyviä käsitteitä; hän oppii ymmärtämään myös harjoittelun ja säännöllisen lukemisen
ja kirjoittamisen merkityksen näiden taitojen
kehittymisessä
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• oppii tarkkailemaan lukemistaan ja luetun ymmärtämistään
• tutustuu kieleen ilmiönä tekstejä kuunnellessaan,
lukiessaan ja kirjoittaessaan ja tottuu tarkastelemaan kielen merkityksiä ja muotoja
• saa mahdollisuuksia kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan sekä viestintävalmiuksiaan myös tietoteknisessä oppimisympäristössä
• oppii vähitellen omaa tekstiä kirjoittaessaan ottamaan huomioon kirjoitetun kielen sopimuksia ja
sääntöjä
• kuuntelee ja lukee kirjallisuutta niin, että hän sen
avulla tutustuu kirjoitettuun kielimuotoon, hänen
sana- ja ilmaisuvarastonsa ja mielikuvituksensa
rikastuvat, hän saa aineksia ajatteluunsa ja ilmaisuunsa ja hänelle tarjoutuu mahdollisuus aikuisen
lukemista kuunnellessaan löytää kirjallisuuden
kiehtova maailma
• opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja.
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Monipuolista kirjallisuuteen
ja muihin teksteihin tutustumista

1

• kuvakirjat, sadut, romaanit, tietokirjat, runot
• sanoma-, aikakausi- ja
sarjakuvat
• suomalainen/vieraiden
kulttuurialueiden kirjallisuus
• kirjaston käytön harjoittelua (koulukirjasto/lähikirjasto/kirjastoauto)
• itselle sopivien kirjojen
etsiminen
• Opettaja lukee ja oppilas
kuuntelee
• Oppilas lukee ääneen/
itsekseen, itse valitsemiaan ja opettajan tai toisen
oppilaan suosittelemia
kirjoja
• Oppilas kertoo kuulemastaan ja näkemästään

Lukeminen ja
kirjallisuus

LK

Vuosiluokka 1

Keskeiset sisällöt

• silmä-käsikoordinaation
vahvistaminen
• oikea kynäote ja kirjoitusasento
• kirjainmuotojen piirtämisen harjoittelu; pienaakkoset ja isot kirjaimet
• oikeinkirjoituksen harjoittelua tavu-, sana- ja
virketasolla
• ison alkukirjaimen käyttö
nimissä ja virkkeen
alussa
• yksinkertaisten lauseiden
tuottaminen esim. kuvia
apuna käyttäen
• omat jutut yksin ja
yhdessä

Kirjoittaminen

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

äänne-kirjain-vastaavuus
aakkoset
vokaalit (pitkä, lyhyt)
konsonantit (yksittäinen,
kaksoiskonsonantti)
tavu ja tavutus
sana
sanan jakaminen toiselle
riville
sanaväli
lause
virkkeen päättövälimerkit
(piste huutomerkki, kysymysmerkki)
iso alkukirjain nimissä ja
virkkeen alussa
sanojen luokittelua ylä- ja
alakäsitteisiin
synonyymien tuottamista
riimisanoja
yhdyssanat

Kielitieto

• harjoitellaan selkeää ja
tilanteeseen sopivaa
äänenkäyttöä: omien
kokemusten, havaintojen, tapahtumien
selostamista, tarinoiden kertomista, loruja
ja runoja myös ulkoa
• kerrontataitoja
• erilaiset esiintymistilanteet
• keskustelutaitoja:
omien ajatusten ilmaisua, toisten kuuntelua

Puheviestintä ja
vuorovaikutustaidot

• tutustumista
sanomalehtiin
• kuvatulkintaa
• viestin välittäminen koulusta
kotiin ja toisin
päin
• tietokoneen
opetusohjelmat
• tietokoneen
näppäimistöön
tutustuminen ja
sanojen kirjoittaminen
• kerrontaa ja
keskustelua
elokuvista ja tietokonepeleistä

Viestintä ja
mediataito
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Lukeminen ja
kirjallisuus

• sujuvan lukutaidon vahvistaminen
• eläytyvä lukeminen
• luetun ymmärtäminen
• tiedon etsiminen
tekstistä ja päätelmien
tekeminen
• itselle sopivien kirjojen
etsiminen
• kirjojen lukeminen ja
kirjoittaminen ja käsittely
(keskustelu, kertominen
ja parilukeminen)
• kirjallisuuden käyttäminen pohjana (tai osana)
muulle toiminnalle esim.
draama, leikit, kuvataide,
kirjoittaminen, erilaiset
projektit, tiedon hankinta
• käsitteet: päähenkilö, tapahtumapaikka, ja – aika,
alku, keskikohta, lopetus
(juoni)
• luetun liittäminen aiemmin luettuun, omaan elämään, kuultuun, nähtyyn,
ja koettuun, vertailua,
arviointia
• kirjaston käytön harjoittelua

LK

2

Vuosiluokka 2

• käsikirjoittamisen perustekniikan vahvistaminen
• kirjoituskirjaimilla kirjoittaminen
• tyyppikirjaimet
• oikeinkirjoituksen vahvistaminen, äng-äänne,
sanaväli, lauseen lihottaminen
• tekstin tuottaminen
kuvan, tarinan tai oman
kokemuksen pohjalta
(pääpaino sisällössä),
myös tietokoneella
• tarinoiden tuottamista

Kirjoittaminen

• aakkostamista ensimmäisen
ja toisen kirjaimen mukaan
• geminaatta ja diftongi
• äng-äänne
• erisnimi ja yleisnimi
• ison alkukirjaimen käyttö
• yhdyssana-käsitettä ja
yhdyssanojen tuottamista
• yksikkö ja monikko
• sanojen luokittelua
• synonyymi ja vastakohta
• riimittelyä: loruja ja runoja

Kielitieto

• harjoitellaan käyttämään ilmeet ja eleet
äänenkäytön tukena
• puhe- ja keskustelutaitoja
• erilaiset esiintymistilanteet
• oman kerronnan
elävöittämistä

Puheviestintä ja
vuorovaikutustaidot
• tutustumista
sanomalehtien
eri osiin
• kuvatulkintaa
• viestin välittäminen koulusta
kotiin ja toisin
päin
• opetusohjelmat
• tekstinkäsittelyohjelmien
perusteita
• elokuvan ja
tietokonepelien
kriittistä tarkastelua

Viestintä ja
mediataito

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 2. luokan
päättyessä
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet
niin, että hän
• on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän
osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan ja
kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa
• osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän
puhetilanteissa, seuraa opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana
vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi
kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä
• osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin
Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin,
että hän
• on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen; hänen lukemisensa on niin sujuvaa, että hän selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta
• on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän
lukemaansa; hän pystyy jo tekemään päätelmiä
lukemastaan
• osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että
hän selviää oman arkensa kirjoittamistilanteista,
hän osaa myös käyttää mielikuvitusta kirjoittaessaan
• osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia
toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä myös
tietokoneella
• osaa kirjoittaa helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes
virheettömästi ja on alkanut käyttää virkkeissä
lopetusmerkkejä ja virkkeen alussa isoa kirjainta.
Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on
rakentunut niin, että hän
• etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän
käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja myös löytääkseen tietoa
• on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen medialukutaitonsa riittää
ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamiseen
käyttämiseen
• pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä: hän rohkaistuu erittelemään
sanojen tavu- ja äännerakennetta, riimittelemään
ja pohtimaan sanojen merkityksiä ja muotoja; hän

osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja osaa
käyttää aakkosjärjestystä
• on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan
käyttämään opetettuja käsitteitä.

Vuosiluokat 3 - 5
Tavoitteet
Vuorovaikutustaidot
Oppilas oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja ja pyrkii ottamaan
vastaanottajat huomioon omassa viestinnässään.
Hän tottuu käyttämään joukkotiedotusvälineitä ja
arvioimaan kriittisesti niitä.
Taito tuottaa, tulkita ja hyödyntää erilaisia
tekstejä
Oppilas oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä ja
tutustuu erilaisiin lukutapoihin. Hän oppii valitsemaan
sopivaa luettavaa erilaisiin tarkoituksiin ja tottuu
ilmaisemaan tekstien herättämiä ajatuksia sekä suhteuttamaan niitä omaan elämäänsä ja ympäristöönsä.
Oppilas oppii tuottamaan erilaisia tekstejä. Hän
oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin ja saa myös
kokemuksia kirjoitelman tuottamisesta tekstinkäsittelyohjelmalla. Oppilas opettelee etsimään tietoa
erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä.
Käsitys omasta kieli- ja kulttuuri-identiteetistä
Oppilas kasvattaa kiinnostustaan kielen toimintaan.
Hän oppii perustietoa äidinkielestään; sen rakenteista ja vaihteluista. Hän ymmärtää suomen kielen
aseman muiden kielten joukossa. Oppilas tutustuu
kansanperinteeseen.
Oman ilmaisun rikastuttaminen
Oppilas kehittää taitojaan ilmaista itseään. Hänen itseluottamuksensa vahvistuu ja hän hallitsee erilaisia
ilmaisumuotoja. Hän antaa myös toisille mahdollisuuden ilmaista itseään. Oppilas oppii ymmärtämään
teatterin välittämää maailmaa ja oivaltaa, että teatteri
heijastaa elävää elämää.

131

132

Lukeminen ja kirjallisuus

• lukuharrastukseen
kasvattaminen, luetun
ymmärtämisen kehittäminen ja sujuvan lukutaidon
varmentaminen
• sadut ja niiden tunto
merkit
• lastenrunot ja runon
piirteiden tunnistaminen
• lastenkirjallisuus
• Kalevala
• juoni, henkilö, tapahtumapaikka ja -aika
• kirjastossa asiointi
• tiedonhaku, hakemistot ja
sisällysluettelot

LK

3

Vuosiluokka 3

oikeinkirjoitus
käsialaharjoitukset
muistiinpanot,
ajatuskartta
juonellisen kertomuksen
vaiheet: alku, käänteet,
loppu
• sadut
• runot

•
•
•
•
•

Kirjoittaminen

• konsonantit ja vokaalit,
diftongit, äng-äänteen
vahvistaminen
• virke
• lause: lauseista kertomukseksi
• päättövälimerkit
• sanaluokat: substantiivit,
adjektiivit ja verbit
• erisnimet ja yleisnimet

Kielitieto

erilaiset ilmaisuleikit
pantomiimi
puhekuoro
nukketeatteri
varjoteatteri
kertomuksen kertominen; puhuminen ja
kuunteleminen
• pienimuotoiset
esitelmät
• äänenkäyttö
harjoituksia
• keskusteluharjoituksia

•
•
•
•
•
•

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot

• kortit ja kirjeet
• asioimistaidot:
tervehtiminen,
erilaiset viestit,
puhelimen
käyttö
• erilaiset lehdet
• tekstinkäsittelyohjelma

Viestintä ja
mediataito
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Lukeminen ja kirjallisuus

• lukuharrastukseen
kasvattaminen, luetun
ymmärtämisen kehittäminen ja sujuvan lukutaidon
varmentaminen
• lasten- ja nuortenkirjallisuus, sarjakirjat
• juoni, henkilöt, tapahtumapaikka ja – aika
• tietokirjallisuus
• sarjakuvat
• kirjastossa asiointi
• tiedonhaku
• kirjaesitelmät

LK

4

Vuosiluokka 4

• oikeinkirjoitus
• käsialaharjoitukset
• kirjoittaminen ajatuskarttaa apuna käyttäen
• kappalejako
• juonellisen kertomuksen
kirjoittaminen: alku,
käänteet, loppu
• määritelmä

Kirjoittaminen

• sanat: synonyymit, homonyymit, vastakohdat,
yhdyssanat
• kaikki sanaluokat
• adjektiivin vertailumuodot
• verbin persoonamuodot
• päättövälimerkit, pilkku, yhdysmerkki, vuorosanaviiva
• päiväys

Kielitieto

• erilaiset ilmaisuleikit
• pantomiimi
• sanaton ja sanallinen
ilmaisu
• pienet näytelmät
• teatteri
• käsikirjoituksiin tutustumista
• esitelmä
• keskusteluharjoituksia
• mielipiteen esittäminen ja perusteleminen

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot

• kuvien luokittelu
ja lukeminen
• sanoma- ja
aikakauslehdet
• videokuvauksen
alkeet
• tekstin tuottaminen tekstinkäsittelyohjelmalla
• Internet-käyttötaitojen kehittäminen

Viestintä ja
mediataito
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Lukeminen ja kirjallisuus

• lukuharrastuksen vahvistaminen, luetun ymmärtämisen kehittäminen
• lukutekniikat
• tietokirjallisuus
• lasten- ja nuorten
kirjallisuus
• runot ja mietelauseet
• Kalevala
• lukutottumusten ja
lukukokemusten arviointi
ja vertailu eri keinoin
• kirjaesitelmä
• kirjastossa asiointi

LK

5

Vuosiluokka 5

• oikeinkirjoitus
• käsialaharjoituksia
• kertomuksen
kirjoittaminen
• asiatekstin kirjoittaminen,
koevastaus
• tekstin rakenne, kappalejako
• runot

Kirjoittaminen

• verbi: perusmuoto, myönteiset ja kielteiset persoonamuodot, aktiivi ja passiivi,
aikamuodot
• muiden sanaluokkien
kertaus
• sijamuodot: nom., gen.,
part.
• virkkeen rakenne
• päälause ja sivulause
• lauseenjäsenet: predikaatti,
subjekti ja objekti
• vuorosanaviiva, lainaus
merkit, yhdysmerkki
• alkukirjain

Kielitieto

• puhe- ja keskustelu
taitojen kehittäminen
• haastattelu
• esitelmä: tukisanalistan avulla esittäminen,
havainnollistaminen
• palautteen antaminen
ja vastaanottaminen
• erilaisia ilmaisuleikkejä
ja – harjoituksia
• pantomiimi
• pieniä näytelmiä

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot

• sanoma- ja
aikakauslehdet
• uutinen
• luokan oma tuotos: kuunnelma,
oma video tai
luokkalehti
• käsikirjoitus
• televisio/ tekstitelevisio
• tekstinkäsittelyohjelma
• Internet: asia
sanahaku,
sähköposti

Viestintä ja
mediataito

Kuvaus hyvästä osaamisesta 5. luokan
päättyessä
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet
niin, että hän
• rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että
kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa kehittää
ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan; hän osaa käyttää
puheenvuoron keskustelutilanteessa
• kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan
sekä vertailee niitä toisten havaintoihin; hän pystyy
jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan
huomioon viestintätilanteen ja -välineen ja pyrkii
siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä
ja saavuttaa vastaanottajan
• osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii perustelemaan
niitä; hän on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja
lukemaansa
• osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä
käytetyistä keinoista viestin sisältöä ja viestintätilannetta koskevia päätelmiä
• pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen,
selkeän suullisen esityksen; hän osallistuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
• on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon
• osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia
strategioita
• tuntee tiedonhankinnan päävaiheet
• on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä lähteistä
• löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa on sanoja,
ääntä ja kuvia
• erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja
pohtii tekstin luotettavuutta ja merkitystä itselleen
• käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen

on havaittavissa kirjoittajan oma ääni ja laajeneva
sanavarasto
• ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja osaa käyttää
tietoaan kronologisesti etenevää tekstiä suunnitellessaan ja tuottaessaan; hän osaa käyttää teksteissään vaihtelevasti erimittaisia lauseita ja yhdistää
niitä melko sujuvasti
• osaa tekstata, ja hänelle on kehittynyt luettava
sidosteinen käsiala
• osaa tuottaa tekstiä myös tekstinkäsittelyohjelmilla, hallitsee oikeinkirjoituksesta perusasiat ison
ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yhdyssanojen
muodostamisessa, käyttää oikein lopetusmerkkejä
ja on tottunut käyttämään myös muita välimerkkejä
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
• hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien
ja muiden tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa
• on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena
ja erottelemaan sen osia, osaa etsiä ja luokitella
tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja
merkityksen ja taivutuksen perusteella sanaluokkiin
• tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa
• hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa lauseen tekstin
osaksi
• tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja
hyödyntää niiden työnjakoa jo omassa ilmaisussaan
• on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia valinnaisia kirjoja ja
työstänyt niitä eri menetelmin
• pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa
ja osaa kuvailla itseään lukijana; hän laajentaa
lukemalla tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää
mielikuvitustaan
• on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun
median keinoin rakennettuun fiktioon

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä
eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
• osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen ja ohjeen
• suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy
rakentamaan tietoon, kokemukseen ja mielikuvitukseen perustuvia tekstejä; hänen kirjoitelmissaan
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Vuosiluokat 6 – 9
Tavoitteet
Vuorovaikutustaidot
Oppilas haluaa kehittää tilanteenmukaisia vuorovaikutustaitojaan. Hän arvostaa puhujana, kuuntelijana,
lukijana ja kirjoittajana myönteistä viestintäilmapiiriä
ja hyväksyy erilaisia näkemyksiä. Oppilas tottuu
hyödyntämään ja samalla arvioimaan kriittisesti joukkotiedotuksen viestejä. Hän suunnittelee puhe- ja
kirjoitustehtävänsä ottaen huomioon vastaanottajan.
Taito tuottaa, tulkita ja hyödyntää erilaisia
tekstejä
Oppilas harjaantuu erilaisten tekstien tuottajana
ja tulkitsijana. Hän kykenee ennakoimaan luku- ja
kuunteluelämystään. Hän osaa valita itselleen sopivia
tekstejä ja keskustella niiden sisällöistä ja teemoista.
Hänen etenemisensä on rohkeaa ja tavoitteellista.
Hyvä kielitiedon taito heijastuu myös monipuolisena
tekstien tuottamisena. Oppilas hyödyntää sujuvasti
erilaisia tiedonhankintamenetelmiä.
Käsitys omasta kieli- ja kulttuuri-identiteetistä
Oppilaalla on perustiedot äidinkielestään: sen rakenteesta, vaihtelusta ja historiasta. Oppilaan minäkuva
vahvistuu erityisesti kaunokirjallisuuden avulla, ja hän
saa aineksia rikkaan sisäisen elämän kehittymiseen.
Hän tutustuu suomalaisen kirjallisuuden historiaan
ja klassikkoteoksiin, jolloin hänen esteettinen ja eettinen tietoisuutensa vahvistuu. Oppilas tajuaa oman
pienen kielialueensa erikoislaadun. Hän motivoituu
tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään ja kehittää sitä.
Oman ilmaisun rikastuttaminen
Oppilas kehittyy taitavaksi ilmaisijaksi. Hänen
itseluottamuksensa vahvistuu, hän hallitsee erilaisia
ilmaisumuotoja ja – tilanteita ja arvostaa toisten
tuotoksia. Oppilas ymmärtää teatterin, elokuvan ja
mainoksen keinoja ja niiden välittämää maailmaa.
Hän kykenee näkemään taiteen yhteiskunnan peilinä.
Hän osaa suhtautua kriittisesti näkemäänsä, kuulemaansa ja lukemaansa.
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Lukeminen ja kirjallisuus

• lukuharrastuksen vahvistaminen, luetun ymmärtämisen kehittäminen,
erilaiset lukutekniikat
• nuortenkirjallisuus
• sadut, runot, kertomukset
• lukutottumusten ja
lukukokemusten arviointi
ja vertailu eri keinoin
• jonkun kirjailijan työhön,
elämäkertaan ja tuotantoon tutustuminen
• kirjastovierailut ja kirjaston tietopalveluiden
käytön varmentaminen
• mahdolliset kirjailija
vierailut

LK

6

Vuosiluokka 6

• tekstien kirjoittaminen:
• otsikointi, jäsennys ja
kappalejako
• juoni, käännekohdat
• henkilö- ja luontokuvaus
• tekstin arviointi
• näytelmä, kertomus,
runo, päiväkirja, mieli
pidekirjoitus
• muistiinpanot

Kirjoittaminen

• sanat: johtaminen, laina
sanat, yhdyssanat
• sijamuodot: nominatiivi,
genetiivi, partitiivi, essiivi,
translatiivi, paikallissijat
• lauseopin vahvistaminen:
virke, lause, päälause ja
sivulausetyypit
• predikaatti, subjekti ja
objekti
• kieli: puhekieli ja yleiskieli,
Suomen murteisiin tutustumista, Suomessa puhuttaviin kieliin tutustumista

Kielitieto

• puhe- ja keskustelutaitojen kehittäminen
• esitelmä: tukisanalistan avulla esittäminen,
havainnollistaminen
• väittely
• oman persoonallisen
ilmaisun kehittäminen
• palautteen antaminen
ja vastaanottaminen
• teatteri / näytelmä:
käsikirjoitus, roolin
esittäminen, teatteritietous

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot

elokuva
video
televisio
radio
Internet
lähdekritiikin
herättäminen
• lähteen ilmoittaminen

•
•
•
•
•
•

Viestintä ja
mediataito
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Lukeminen ja kirjallisuus

• lukuharrastuksen vahvistaminen
• kirjaston ja tietopalveluiden käyttö
• nuortenkirjoja ja -kirjailijoita
• lukutottumusten ja lukukokemusten arviointia eri
keinoin, lukuraportointi
• kirjallisuustieto: tekstien
jaottelu (fakta ja fiktio),
kirjallisuuden lajien
jaottelu (epiikka, lyriikka,
draama)
• aihe, henkilöt, miljöö,
juoni: käänteet, ennakointi, takauma
• perinteisen ja modernin
runon vertailua
• tiedonhallintataidot,
koevastaus
• lukutaito: opiskelutekniikka

LK

7

Vuosiluokka 7

• fiktion ja faktan tekstilajeja: kertomus, tositarina, uutinen, haastattelu
• kuvaus ja dialogi
• näkökulma, kertoja
• kertomuksen rakenne
• runon kieli ja omat runot
• oikeinkirjoitus
• suora ja epäsuora esitys
• puhutun ja kirjoitetun
kielen ero

Kirjoittaminen

• tekstin sidoksisuus: virke,
lauseiden lajit ja lausetyypit
• sanaluokkien syventävä
käsittely
o verbin aikamuodot
o kaikki sijamuodot
• kielenhuolto: alkukirjain,
yhdyssanat, välimerkit

Kielitieto

• esiintymistottumuksen ja viestintätaitojen
vahvistaminen
• kuunteleminen
• ääneen lukeminen
• eläytyvä kertominen
• draamaharjoituksia
• esitelmä
• haastattelu

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot

• sanoma- ja
aikakauslehti
• uutinen
• sarjakuvien
maailma
• elokuva
• Internet

Viestintä ja
mediataito
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Lukeminen ja kirjallisuus

• lukuharrastuksen vahvistaminen
• kirjaston käyttö
• nuortenkirjoja
• luettujen teosten erittelyä
ja esittelyä eri keinoin
• kirjallisuuden lajityyppejä,
mm. jännitys-, fantasia-,
kauhu- ja sci-fikirjallisuus
• kertoja ja näkökulma,
teema ja sanoma
• novelli ja näytelmä kirjallisuuden lajeina
• mahdolliset kirjailija
vierailut
• silmäilevä, syventyvä,
arvioiva, päättelevä ja
eläytyvä lukutapa

LK

8

Vuosiluokka 8

• fiktion tekstilajeja: kirjallisuusteemaan liittyvä
novelli, tyyliharjoituksia ja
muita luovan kirjoittamisen harjoituksia
• faktan tekstilajeja: mielipidekirjoitus, arvostelu,
selostus, asiateksti
• referaatti
• lukupäiväkirja
• aineistopohjaisen kirjoittamisen periaatteita
• oikeinkirjoitus
• puhutun ja kirjoitetun
kielen ero

Kirjoittaminen

• verbiopin kertaus
• tapaluokat
• lause, lauseke ja lauseen
jäsenet
• virke ja välimerkit
• kielenhuolto: lukusanat

Kielitieto

• esiintymistottumusten ja ilmaisutaitojen
vahvistaminen
• ongelmanratkaisukeskustelu
• väittely
• oma puhe
• esitelmä
• ilmaisu- ja draama
harjoituksia

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot

• sanoma- ja
aikakauslehti
• televisio
• Internet
• uutinen
• argumentoivat
tekstit
• median välittämä
maailmankuva
• kriittisyys
• mainos
• kuvan lukeminen

Viestintä ja
mediataito
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Lukeminen ja kirjallisuus

• kirjaston käyttö
• kansanperinne ja Kalevala
• suomalaisen kirjallisuuden historia
• keskeisiä suomalaisia
kirjailijoita ja klassikkoja
• tyylisuunnat: romantiikka
ja realismi, modernismin
piirteitä epiikassa ja
lyriikassa
• useita kirjallisuuskatkelmia, novelleja ja kokonaisteoksia
• laajahko perehtyminen
yhteen suomalaiseen
kirjailijaan ja hänen
tuotantoonsa: tutkielma
tai esitelmä, jossa
edellytetään kirjallisuuden
termistön tuntemusta

LK

9

Vuosiluokka 9

• fiktion tekstilajeja: esim.
runoja, novelleja, satuja
• pohtiva kirjoittaminen
• faktan tekstilajeja
• koevastaus, essee
• raportti
• aineistopohjainen kirjoitelma
• kirjallisuustutkielma
• oikeinkirjoitus
• puhutun ja kirjoitetun
kielen ero

Kirjoittaminen

• lyhyt kielen rakenteen kertaus (sanaluokat ja taivutus)
• nominaalimuodot
• lauseenvastikkeet
• kielenhuolto: vierassanat,
lyhenteet
• kieli-identiteetti
• suomen kielen kehitys
• suomen kielen ominaispiirteet
• sanaston kartuttaminen
• nimistö
• kielikunnat
• suomi ja sen sukukielet
• kielen vaihtelu: puhekieli,
yleiskieli, murre, slangi

Kielitieto

• vuorovaikutustaitojen
harjoittelu
• esitelmä: esityksen
suunnittelu, tukisanalista, havainnollistaminen, yleisön huomioiminen
• puhetilanteiden palautekeskustelut
• mahdollinen teatterivierailu

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot

• sanomalehti
• Internet
• elokuvan ja
kirjallisuuden
vertailua
• mediaviihteen
kritiikkiä
• lähdeluettelon
laatiminen
• lähdemerkintöjen tekeminen
• lähdekriittisyys

Viestintä ja
mediataito

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet
niin, että hän
• haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja
suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin esiintyessään
• osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen
taitoa
• osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa
puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton,
kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja
• edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa
toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista ollaan
eri mieltä
• tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen,
vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaihtamaan nuorison
oman puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi
• pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen
taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää
sitä omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa
myös rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee
tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
• osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän
osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa
• tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja
osaa suunnistaa monenlaisessa tekstiympäristössä
• lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä,
tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen
• erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista
• tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja
arjen tekstilajeja
• osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat
sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut
• pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan henkilöiden ja
heidän suhteittensa kehitystä
• osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia
• tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka
vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun

• pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien
visuaalisista ja auditiivisista keinoista
• pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja
huomaa esimerkiksi sananvalintojen, käytetyn
kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan
erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen
ja sävyyn
• pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä havainnoidessaan sekä
kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä
eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
• osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto‑ ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti välitettyä tietoa
tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä ja
myös ilmoittaa ne
• tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen
prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuottaessaan
• kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee
niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; hänen
tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata
• pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri
tarkoituksiin, muun muassa kuvauksia, kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä,
hakemuksia, yleisönosastokirjoituksia ja muita
kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä
• pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään
työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä
• osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja rakenteellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tarpeen mukaan tiivistää
tekstiään
• soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskeinoista ja oikeinkirjoituskäytänteistä
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
• on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen
• löytää itseään kiinnostavaa tieto‑ ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa perustella
valintojaan
• on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta
kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, tarinoita, novel-

141

•

•
•

•
•

leja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia
sekä tuntee Kalevalan runoja ja muutakin kansanperinnettä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin
yhteisesti sovitun määrän
tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen
pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden klassikkoja,
jotka edustavat eri aikakausia
pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa
muiden kanssa
osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on tietoa sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän
tuntee suomen kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin
opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä
tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan
tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten joukossa ja monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suomen
kielitilanteen, hänellä on perustietoa Suomessa
puhuttavista kielistä

Aihekokonaisuudet
Opetushallitus on nimennyt perusopetuksen
kasvatus- ja opetustyön keskeisiksi painoalueiksi
seitsemän teemaa. Nämä opetusta eheyttävät aihekokonaisuudet toteutuvat äidinkielen ja kirjallisuuden
opetuksessa seuraavasti:
1.	Ihmisenä kasvaminen
Lähes kaikki kaunokirjallisuuteen liittyvät tekstit ja
tehtävät ovat sellaisia, että opetuksessa voidaan niiden kautta pohtia ihmisenä kasvamisen kysymyksiä.
Lukemisessa ja kirjoittamisessa erityisesti tunteet
tulevat selvästi esille.
Yhteistoiminnallisuus toteutuu vaihtelevien
työtapojen avulla: äidinkielen tunneilla tehdään
pari- ja ryhmätöitä sekä erilaisia draamaharjoituksia,
joissa yhteistyötaidot ja toisen huomioon ottaminen
kehittyvät.
Opiskelutaitoihin kiinnitetään paljon huomiota,
kun harjoitellaan luetun ymmärtämistä ja erilaisia
lukustrategioita, hankitaan tietoa ja jäsennellään sitä
ja kirjoitetaan esimerkiksi aineistopohjaisia kirjoitelmia. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa kehitystä
lukijana, kirjoittajana ja puhujana.
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2.	Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kulttuuri-identiteetti on äidinkielen keskeisintä
sisältöä. Siihen liittyviä aihealueita sisältyy erityisesti
lukemiseen ja kirjallisuuteen sekä kielitietoon ja niitä
voidaan käsitellä myös kirjoittamistehtävissä ja (media)viestinnän yhteydessä. Vuosiluokan 9 yhdistävä
teema on suomalaisuus ja suomalainen kulttuuri.
Monikulttuurisuus, muut kulttuurit sekä tapakulttuuri
tulevat esille useassa yhteydessä. Huomioidaan
kansalliset merkkiteokset ja kirjailijoiden merkkipäivät
luokkatasolle sopivin tavoin.
3. Viestintä- ja mediataito
Myös viestintä on äidinkielen perusainesta ja sitä
tarkastellaan monipuolisesti. Toteutuminen eri
vuosiluokilla esitellään äidinkielen ja kirjallisuuden
opetussuunnitelman sisällöt -kohdassa.
4.	Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Aktiivinen ja osallistuva kansalainen tarvitsee luku- ja
kirjoitustaitoa sekä taitoa ilmaista suullisesti ajatuksiaan – keskustella, neuvotella ja väitellä. Näitä taitoja
harjoitellaan runsaasti. Äidinkielen ja kirjallisuuden
opetussuunnitelman sisällöt -kohdassa on esitelty
puheviestinnän opetuksen toteutuminen eri vuosiluokilla. Lisäksi harjoitellaan mm. mielipidekirjoittamista.
Yhteiskunnalliset asiat tulevat esille Suomen kirjallisuuden vaiheita käsiteltäessä ja erilaisen teosten
ja tekstien kautta. Kunkin aikakauden kirjallisuus peilaa oman aikansa yhteiskunnallisia ja poliittisia oloja.
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Näiden aihekokonaisuuksien käsittely toteutuu
luontevimmin, jos niitä käytetään keskustelun,
kirjoittamisen tai draaman virikkeinä. Ne voivat tulla
esille myös käsiteltävissä artikkeleissa, novelleissa ja
kokonaisteoksissa.
6.	Turvallisuus ja liikenne
Katso kohta 5.
7.	Ihminen ja teknologia
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmassa
esitelty viestinnän ja mediataidon opetus on hyödyllistä tämänkin aihekokonaisuuden kannalta. Teknologiaan sinänsä ei juurikaan puututa, mutta lähdekritiikkiin ja tietotekniikan (esim. Internetin) eettisiin ja
moraalisiin kysymyksiin kyllä. Opetuksessa otetaan

huomioon tietotekniikan järkevä hyväksikäyttö ja sen
tarjoamat mahdollisuudet työtapoja ja opetusmenetelmiä valittaessa.

7.2.1. Suomi toisena kielenä
Oppilaalle, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai
saame, opetetaan suomea toisena kielenä joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi
äidinkielenä – oppimäärän sijaan. Suomi toisena
kielenä eli S2 – oppimäärän lähtökohtana on toisen
kielen oppijan oppimistilanne: oppilas oppii suomea
suomenkielisessä ympäristössä ja hänelle kehittyy
vähitellen monipuolinen suomenkielen taito oman
äidinkielensä rinnalle.
Opetusjärjestelyt
Suomi toisena kielenä – oppimäärä on äidinkieli ja
kirjallisuus – oppiaineen oppimäärä, jonka laajuudesta
päättää opetuksen järjestäjä. S2 – oppimäärässä
opetuksessa noudatetaan kunnallista suomi toisena
kielenä – opetussuunnitelmaa, vaikka oppilas saisikin
opetuksen kokonaan tai osittain suomi äidinkielenä
– oppitunneilla. Tavoitteena on, että suomi toisena
kielenä – opetus vastaa vuosiviikkotunneiltaan suomi
äidinkielenä – opetusta.
Yleiset tavoitteet ja sisällöt
Suomi toisena kielenä – oppimäärä eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään äidinkielen ja kirjallisuuden
oppimäärästä. Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa
perusopetuksen loppuun mennessä mahdollisimman
hyvän suomen kielen taidon kaikilla kielitaidon osaalueilla. Lisäksi tavoitteena on, että oppilas pystyy
opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa
opintojaan perusopetuksen jälkeen. Opetuksessa
kannustetaan oppilasta elinikäiseen oppimiseen niin,
että hän voi vähitellen saavuttaa äidinkielisten veroisen suomen kielen taidon. Suomi toisena kielenä
– opetus vahvistaa yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja
rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.
Suomi toisena kielenä – oppilaalle suomen kieli
on sekä oppimisen kohde että sen väline koko kouluajan. Suomea opitaan kaikissa oppiaineissa ja suomen opetus toisena kielenä edellyttää yhteissuunnittelua ja yhteistyötä opettajien kesken. Jokaisessa
oppiaineessa on oma käsitteistönsä, joten jokainen

opettaja on oman aineensa S2-opettaja. Vastavuoroisesti S2-opetuksessa voidaan ottaa huomioon
myös muiden oppiaineiden sisältöjä, peruskäsitteitä
ja sanastoa.
Suomi toisena kielenä – oppimäärän tehtävä on
kehittää oppilaiden suomen kielen taitoa suunnitelmallisesti. Uuden kielen syvällinen oppiminen vie
useita vuosia. On kiinnitettävä huomiota siihen, että
tavoitteiden saavuttamiseen kuluvaan aikaan voi
vaikuttaa oppilaan oman äidinkielen hallinta sekä
äidinkielen ja suomen kielen rakenteiden erilaisuus ja
kulttuurinen etäisyys.
Tavoitteita asetettaessa ja sisältöjä valittaessa
otetaan huomioon muun muassa oppilaan ikä,
kielitaito sekä koulu- ja kokemustausta. Opetuksen
lähtökohtana on oppilaan suomen kielen taito,
ei luokka-aste, jolla hän opiskelee. Opetuksessa
painotetaan kielitaidon eri osa-alueiden kehittämissä
ja kulttuuritietouden lisäämistä viestinnällisin keinoin.
Suomi 2 kielenä opetuksessa opetus voidaan jakaa
oppisisällöiksi / kursseiksi oppilaiden taitotason
mukaan.
OPPILAS OPPII SANASTOSTA
• tilanteet ja aihepiirit, joista oppilaan tulee pystyä
kommunikoimaan:
• henkilökohtainen elämä: perhe, suku, ystävät, vuoden- ja vuorokaudenajat sekä sää, koti ja asuminen
• koulu fyysisenä ympäristönä: oppitunnit, koulutoverit, opettaja ja muu henkilökunta
• ruokailu ja puhtaus: ihmisen keho ja vaatetus
• julkiset tilat ja palvelut, kuten kauppa, liikenne ja
terveydenhoito
• maaseutu ja kaupunki
• luonto, vapaa-aika, kulttuuri ja urheilu, matkailu
• tiedotusvälineet
OPPILAS OPPII RAKENNE- JA KIELITIEDOSTA
• äänteiden, rytmin, painotuksen ja intonaation
tunnistaminen ja tuottaminen; kirjoitus- ja äännejärjestelmä ja niiden erityispiirteet
• kielen rakenteista keskeisimmät; sanaluokat ja
niiden taivuttaminen; verbityypit ja tärkeimmät
nominityypit; sija-, persoona- ja aikamuodot sekä
modukset pääpiirteissään; lauseen jäsenten tunnistaminen; nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tunnistamien; lausetyypit; sanojen johtamisen
pääperiaatteet; välimerkit ja oikeinkirjoitus
• sana, lause, virke; sidoksisuus; erilaisten tekstilajien päätyypit
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• puhutun ja kirjoitetun kielen ero; puhutun kielen
vaihtelu
• suomi maailman kielten joukossa

• kirjaton käyttö, tieto- ja viestintätekniikka, televisio,
radio, lehdisto, mainonta
• tiedonhankinta erityyppisistä lähteistä

OPPILAS OPPII LUKEMISESTA JA KIRJOITTAMISESTA
• suomen kielen kirjoitusjärjestelmä, kirjain-äännevastaavuus, tavutus, pien- ja suuraakkoset, tyyppikirjaimet
• mekaaninen, sujuva ja ymmärtävä lukutaito; lukutaidon strategioita, kuten ennakointi, päättely sekä
pääasioiden ja tukisanojen etsiminen tekstistä
• tekstilajit ja kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin

OPPILAS OPPII PUHEVIESTINNNÄSTÄ JA VUOROVAIKUTUSTAIDOISTA
• puheviestinnän strategiat, kuten keskustelun
aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen, mielipiteen ilmaiseminen, kuulijan huomioon ottaminen;
kuuntelijan palautekäyttäytyminen
• kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet, kuten
tervehtiminen, puhutteleminen, esittäytyminen,
kiittäminen, anteeksipyytäminen ja puhelinkäyttäytyminen
• omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen
• puuttuvan kielitaidon kompensoiminen, esimerkiksi lähikäsitettä käyttämällä ja selittämällä
• neuvottelutaitojen kehittäminen ja rakentava
keskusteleminen

OPPILAS OPPII KERTOMUSPERINTEESTÄ, KIRJALLISUUDESTA JA VIESTINTÄKASVATUKSESTA
• ikäkauden ja kielitaidon mukaisesti sadut, lorut,
kertomukset, runot, arvoitukset, sananlaskut,
kaunokirjalliset otteet ja kokonaisteokset
• keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa sekä Kalevala ja Suomen kirjallisuuden päävaiheet
• mediatekstit, kuvanlukutaidon alkeet, elokuva ja
teatteri

OPPILAS OPPII KIELENOPISKELUTAIDOISTA
• oppikirjan ja sanakirjan käyttö, uusien sanojen ja
rakenteiden käyttö omissa tuotoksissa, pari- ja

S 2 - opetuksen tavoitetasot opetussuunnitelman perusteissa ja suosituksissa
Koulutus

Tavoitetaso koulutuksen päättyessä

perusopetukseen valmistava opetus

keskimäärin A1.3-A2.2

perusopetus

päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito
B1.1-B1.2

aikuisten perusopetuksen alkuvaihe vuosiluokat
1-6

A2.2. (Yleisten kielitutkintojen taitotaso 2)

lukiokoulutus

B2.2., kirjoittaminen B1.2

ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
koulutus

alussa A2.2., lopussa B1.2

ammatillinen peruskoulutus

B2.1

luku- ja kirjoitustaidon koulutus

keskimäärin A1.2 tasoa

kotoutumiskoulutus

keskimäärin B 1.1. tasoa

(Lähde Oppaat ja käsikirjat 2010:7, Opetushallitus)
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pienryhmätyöskentely puheviestinnän säännöllisenä harjoittelutapana, merkityksen päättely asiayhteydestä, suomen kielen vertaaminen omaan
äidinkieleen, oman tuotoksen tarkkaileminen ja
korjaaminen, oman kielitaidon arviointi
Arviointi
Suomi toisena kielenä arvioinnissa noudatetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2004.
Yhdeksännellä luokalla kielen osaamisen taso arvioidaan Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tason
kuvausasteikkojen B1.1. mukaan (Liite 2: Kielitaidon
tasojen kuvausasteikko). Lisäksi arvioinnissa otetaan
huomioon työskentely oppiaineessa. Muilla vuosiluokilla numeerinen tai sanallinen arviointi perustuu
opetettujen asiakokonaisuuksien oppimiseen.
Arvioinnin suorittaa oppilaan suomi toisena
kielenä -opettaja yhdessä luokan- tai aineenopettajan
kanssa. Vaikka oppilas ei olisi saanut suomi toisena
kielenä -opetusta, häntä tulee arvioida suomi toisena
kielenä -kriteerien mukaan. Todistukseen tulee
merkintä kohtaan suomi toisena kielenä, ei kohtaan
äidinkieli ja kirjallisuus. Mikäli oppilaan suomen kielen
taidon arvioidaan olevan äidinkielisen tasolla kaikilla
kielitaidon osa-alueilla, häntä voidaan arvioida suomi
äidinkielenä -oppimäärän mukaan.
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT
ARVOSANALLE 8:
Arvioinnissa on otettava huomioon kaikki kielitaidon
osa-alueet. Huomioitava on myös se, että oppilaan
kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin epätasainen
• kielitaito: Kielen osaamisen tason tulisi olla luokalla 9 kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan
B.1.1-B.1.2.
• kulttuuritaidot: Oppilaan tulisi ymmärtää suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja suomalaisia tapoja.
Hänen tulisi ymmärtää myös monikielisyyden ja
monikulttuurisuuden merkitys ja arvostaa sitä sekä
kyetä suhteuttamaan suomalaisen kulttuurin arvoja
omaan arvomaailmaansa.
• kielenopiskelutaidot: Oppilaan tulisi osata käyttää
kielen opiskelun työtapoja monipuolisesti ja kehittää kielitaitoaan säännöllisesti sekä oppitunneilla
että kotona.
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7.3 Vieraat kielet
Kielten opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille
riittävä suullinen ja kirjallinen kielitaito vieraita kieliä
puhuvien kanssa. Kielitaito on kansainvälisen kommunikaation väline, jonka avulla hankitaan tietoja ja
taitoja sosiaaliseen kanssakäymiseen ja jonka avulla
voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Lisäksi teknologian
ja median kasvava asema ja työelämän vaatimukset
nyky-yhteiskunnassa edellyttävät vieraiden kielten
hallintaa.
Keskeisenä tavoitteena kielten opetuksessa on
myönteisen asenteen luominen kielten opiskelua,
vieraita kulttuureita ja kansainvälistymistä kohtaan
sekä rohkaista oppilasta käyttämään vierasta kieltä
omalla taitotasollaan erilaisissa kommunikaatiotilanteissa. Oppilas oppii ymmärtämään, että kielten opiskelu vaatii pitkäjänteistä ja vastuullista työskentelyä.
Vieraiden kielten oppiminen sisältää samankaltaisia
toimintoja kielestä riippumatta.
Toimivassa oppimisympäristössä on ajanmukaiset ja riittävät tekniset laitteet sekä työvälineet ja
materiaalit. Oppiaineen luonne vaatii hyvät akustiset
tilat sekä riittävän pienen ryhmäkoon, jotta erilaisia
opetusmenetelmiä voidaan tehokkaasti käyttää
erityisesti suullisen kielitaidon kehittämisessä. Hyvä
oppimisympäristö on turvallinen, yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä tukeva sekä erilaiset oppijat huomioiva.
Avoin, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri rohkaisee

146

ja kannustaa oppilasta käyttämään vierasta kieltä
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas oppii taidon päätellä luetun ja kuullun
kielen sisältömerkityksiä ilman, että ymmärtää sen
sanatarkasti. Oppilas oppii käyttämään kieltä uusissa tilanteissa hyödyntäen saamaansa palautetta.
Vuorovaikutustilanteissa oppilas oppii kommunikaatiotaitoja sekä herkkyyttä kohdata luontevalla tavalla
eri kulttuureja ja niiden edustajia. Vieraiden kielten
opiskelu edellyttää itseohjautuvaa työskentelyä,
kykyä käyttää itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja
muita tiedonhankintavälineitä. Näin luodaan pohja
elinikäiselle kielenoppimiselle.
Rovaniemen kaupungin vieraiden kielten opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen laatimiin
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
(hyväksytty 16.1.2004) lukuihin 2 ja 3 sekä 7.5.
Aihekokonaisuudet vieraitten kielten opetuksessa
Seuraavat aihekokonaisuudet kertautuvat eri vuosiluokkien opetussuunnitelmassa kullekin ikäkaudelle
ominaisella tavalla:
• ihmisenä kasvaminen
• kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
• viestintä- ja mediataito
• osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
• vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
tulevaisuudesta
• turvallisuus ja liikenne

7.3.1 A-kielet

Kulttuuritaidot

Ruotsi A2

Luokat 5 – 6
Oppilas oppii
• tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuuriaan
• tutustuu alustavasti oman ja kohdekielen kulttuurin
keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin
• tottuu toimimaan kohteliaasti kohdekulttuurin
edustajien kanssa kommunikoidessaan
• viestimään arkitilanteissa kohdekulttuurissa luontevalla tavalla

Ruotsin kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen väestön ja ruotsalaisten ihmisten kanssa.
Opiskelemme Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ja
Suomen maantuntemusta ja kulttuuritapoja. Tutustuttaessa eri Pohjoismaihin, oppilas oppii ymmärtämään pohjoismaista kulttuuria ja pohjoismaisen
yhteistyön tärkeyden. Näin saavutettu kulttuurinen
pääoma antaa uusia näkökulmia myös omaan kieleen
ja kulttuuriin.
Opiskeltaessa aihepiirit laajenevat kielitaidon kasvaessa, nuorimpien oppilaiden lähipiiristä (koti, koulu,
harrasteet, ystävyys) yhä vaativampiin ja laajempiin
aiheisiin (esim. musiikki, tietotekniikka, ammatit,
ekologia). Rakenteissa kertaamme aiemmin opittua
ja etenemme jatkuvasti kerraten vaativampiin lauserakenteisiin ja kielellisiin ilmaisuihin.

Vuosiluokat 5 – 9
Tavoitteet
Kielitaito
Luokat 5 – 6
Oppilas oppii
• kommunikoimaan kaikkein tavallisimmissa tilanteissa, joissa puhekumppani voi auttaa
• ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin keskeisimmän sisällön
• kirjoittamaan vastaavanlaisista asioista lyhyen
viestin
Luokat 7 – 9
• ymmärtämään yleiskielistä puhetta ja tekstiä
• selviytymään tavallisissa puhetilanteissa ja kuvailemaan lähipiiriään
• kirjoittamaan suppeasti tutuista aiheista

Luokat 7-9
Oppilas oppii
• tuntemaan syvemmin pohjoismaista kulttuuria ja
kulttuurieroja
• laajentamaan kielelle ominaisia viestintätaitojaan

Oppimaan oppiminen
Luokat 5 – 9
Oppilas op pii ikätasonsa mukaisesti
• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
• käyttämään lähinnä pari- ja pienryhmätyöskentelyssä kielenopiskelun keskeisiä harjoittelumuotoja,
kuten uusien sanojen ja rakenteiden käyttöä
omissa tuotoksissa sekä sanojen ja sanontojen
merkityksen päättelyä asiayhteydestä
• tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti
tai ryhmässä
• käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja
muita tiedonhankintavälineitä
• arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri
alueita suhteessa annettuihin tavoitteisiin
• hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä

Arviointi
Kielen oppimista arvioidaan jatkuvalla opiskelun,
työtapojen ja asenteiden arvioinnilla sekä oman
työn arvioinnilla. Arviointi tapahtuu eurooppalaiseen
viitekehykseen perustuvan taitoasteikon avulla.
Kielen osaamisen tasojen kuvausasteikot ovat
liitteenä opetussuunnitelman lopussa.
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Ruotsi A2 – kieli vuosiluokat 5 – 6
Aihepiirit ja viestintätilanteet
5.lk
• minä itse
• koti ja oma perhe
• asuminen
• harrastuksia
itsestä ja perheestä kertominen, tervehtiminen
ruokailu, koti- ja arkielämä
ihmiskeho, ostaminen, tunteiden ilmaisu,
harrastuksia, kellonaikoja, säätiloja

6.lk
• edellisiä syventäen
• asioiminen
• lähiympäristö
• vapaa-ajan toimintoja
asioiminen eri paikoissa ja tilanteissa, matkustaminen, oma maa, pohjoismaita ja kulttuureja,
juhlapäiviä, nähtävyyksiä, mielipiteen ilmaisua

Rakenteet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verbien preesens- ja imperfektimuotoja
imperatiiveja
apuverbejä
substantiivien yksikkö ja monikko
persoonapronomineja
omistussanoja
muita pronomineja
adjektiivien taivutusta
lukusanoja
prepositioita
kysymyssanoja
sanajärjestys

• edellisiä syventäen
• verbin aikamuotoja; perfekti- ja pluskvamperfekti
• ainesanoja
• adjektiivien vertailumuodot
• ajanmääreitä
• järjestyslukuja
• persoonapronominien objektimuodot
• käänteinen sanajärjestys

Arviointi
Arvioinnin perusteena ovat suullisen ja kirjallisen kielitaidon perustana jatkuva
näyttö, formatiiviset ja summatiiviset kokeet, vastuuntuntoisuus ja positiivinen
suhtautuminen oppiaineeseen, harrastuneisuus, säännöllinen ja huolellinen
tehtävien suorittaminen sekä kyky ja halu yhteistyöhön.
Arvioinnin kriteerit
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen
Liite: Taitotasojen kuvaukset

148

A2.1 / Peruskielitaidon alkuvaihe
A1.3 / Toimiva alkeiskielitaito
A2.1 / Peruskielitaidon alkuvaihe
A1.3 / Toimiva alkeiskielitaito

Aihepiirit ja viestintätilanteet

Rakenteet

7. lk.
edellisiä syventäen
mielipiteen ilmaisua, tien neuvomista, ostotilanteita ja harrastuksia
kotityöt, asuminen ja vaatesanastoa
ruokasanastoa, keskustelua
Ruotsin maantietoa ja kulttuuria
henkilöiden ja kotipaikkakunnan esittelyä
suullisesti ja kirjallisesti

edellisiä syventäen
adjektiivit, substantiivit
aikamuodot, apuverbit, kysymykset
sanajärjestys; päälause, ajanmääräykset,
päiväykset, kuukaudet, kellonajat
omistuspronominit, man-rakenne
pronomineja, prepositioita
det finns – rakenne

8. lk.
hyvinvointi, terveys, sairaudet, ruumiinosat
ystävyys, kiusaaminen, tunteet, harrasteita
televisio, elokuvat, musiikki, viestintä
ravintolassa asiointi
luonto, säätiloja
matkustamista, maiden ja kansojen nimiä
Tanskan, Norjan, Suomen
kulttuuria, tapoja ja maantietoa
Viikingit
juhlaperinteisiin tutustumista

9. lk.
Rakkaus, tunteet, suhteet
erilaiset perheet, monikulttuurisuus
ympäristö, kierrätys, ekologinen elämäntapa
opinnot, ammatinvalinta, tulevaisuus
nuoret ja media, mediakriittisyys, Internet
Suomen esittelyä
kansallisuudet, kielet, maantieteelliset nimet
ammattianoja

edellisen vuoden sisältöjen kertausta,
sin, sitt, sina
imperatiivi, järjestysluvut
ainesanat
päälause (kert.) ja sivulause
1. konditionaali ja om. lause
refleksiiviverbit
adjektiivin neljän taivutus
adjektiivin vertailu
pronomini ja substantiivi
adverbejä
substantiivin ja adjektiivin
määräinen ja epämääräinen muoto
prepositioita

edellisiä syventäen ja kerraten
sivulause, kysyvä sivulause
infinitiivi, futuuri
pronomini+ adjektiivi + substantiivi
s-passiivi
( 1. kert.) ja 2.konditionaali
vahvat ja epäsäännölliset verbit

Arviointi
Arvioinnin perusteena ovat suullisen ja kirjallisen kielitaidon perustana jatkuva
näyttö, formatiiviset ja summatiiviset kokeet, vastuuntuntoisuus ja positiivinen
suhtautuminen oppiaineeseen, harrastuneisuus, säännöllinen ja huolellinen
tehtävien suorittaminen sekä kyky ja halu yhteistyöhön.
Arvioinnin kriteerit
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen

A2.2 / Kehittyvä peruskielitaito
A2.1 / Peruskielitaidon alkuvaihe
A2.2 / Kehittyvä peruskielitaito
A2.1 / Peruskielitaidon alkuvaihe

LIITE 2: Kielitaidon tasojen kuvausasteikko
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YDINTAVOITTEET
• Oppilas oppii kommunikoimaan sekä kirjallisesti että suullisesti tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa, joissa
puhekumppani voi auttaa.
• Oppilas oppii käyttämään kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa. Oppilas oppii arvioimaan työskentelyään ja muuttamaan työskentelytapojaan tarvittaessa. Oppilas
tutustuu suomenruotsalaiseen, ruotsalaiseen ja muuhun pohjoismaiseen elämänmuotoon.
• Lisäksi oppilas tiedostaa ruotsin kielen erityisaseman toisena virallisena kielenä Suomessa.
LK
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SISÄLTÖTAVOITTEET

SUOSITELTAVAT
TYÖTAVAT

AIHEPIIRIT

RAKENTEET

VIESTINTÄSTRATEGIAT

7

• minä
• asuminen
• perhe ja
sukulaiset
• koulu
• harrastukset
• arkipäivän
asiointitilanteita
• viikonpäivät
ja vuodenajat
• kellonajat
• värit
• säätilat
• yleistietoa
Pohjoismaista

• persoonapronominit
• omistuspronominit ja
genetiivi
• kysymyssanat
• substantiivin taivutus
• adjektiivin taivutus
• apuverbit
• verbin infinitiivi ja
preesens
• päälauseen sanajärjestys
• lukusanat
• prepositioita

• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
• vuorovaikutustilanteessa
saadun palautteen hyödyntäminen
• puuttuvan kielitaidon
kompensointi likimääräisellä
ilmaisulla

Ks. OPS-perusteiden
lukua 3.4.
• lukeminen
• kirjoittaminen
• kääntäminen
• ääntäminen
• dialogi
• elaborointi
• tiedonhankintavälineiden käyttö
• kuullun ymmärtäminen
• pari- ja ryhmätyöt

8

• vapaa-aika
• vaatesanasto
• kehon osat
ja sairaudet
• ruoka
• matkustaminen
• tien kysyminen ja
neuvominen
• arkielämään
liittyviä
tilanteita
• suomenruotsalaisuus
• Ruotsi ja
Norja

• aiemmin opittujen
rakenteiden kertaus
• imperfekti
• perfekti
• imperatiivi
• man-rakenne
• päiväykset
• järjestysluvut
• kuukaudet
• demonstratiivipronominit
• muodollinen subjekti
• lyhyet vastaukset
• sivulauseen sanajärjestys

• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
• vuorovaikutustilanteessa
saadun palautteen hyödyntäminen
• puuttuvan kielitaidon
kompensointi likimääräisellä
ilmaisulla

• Ks. edellinen kohta

LK

9

SISÄLTÖTAVOITTEET

SUOSITELTAVAT
TYÖTAVAT

AIHEPIIRIT

RAKENTEET

VIESTINTÄSTRATEGIAT

• media
• ihmis
suhteet
• opiskelu ja
työelämä
• tulevaisuus
• ympäristö ja
ekologinen
elämäntapa
• Tanska ja
Islanti

• keskeisten rakenteiden kertaus
• pluskvamperfekti
• refleksiiviverbit
• att + infinitiivi
• konditionaali
• futuuri
• pronominin, adjektiivin ja substantiivin
yhteistaivutus
• adjektiivien vertailu
• adverbit
• s-passiivi (puuttuu
listasta, ainakin Klicksarjassa löytyy Mera
Om-osiosta.)

• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
• vuorovaikutustilanteessa
saadun palautteen hyödyntäminen
• puuttuvan kielitaidon
kompensointi likimääräisellä
ilmaisulla

• Ks. edellinen kohta

YHTEISTYÖ
Ruotsin kielen, äidinkielen ja muiden kielten opettajien yhteistyö on suotavaa esimerkiksi rakenteiden opettamisessa sekä ruotsinkieliseen kulttuuriin tutustuttamisessa. Opiskelua pyritään laajentamaan ympäröivään
yhteiskuntaan ja muihin Pohjoismaihin (esim. opintokäynnit, kansainväliset vierailijat, yhteistyöprojektit,
esiintymiset, Internet, media).
ARVIOINTI
Arvioinnin perustana ovat suullisen ja kirjallisen kielitaidon jatkuva näyttö, formatiiviset ja summatiiviset
kokeet, vastuuntuntoisuus ja positiivinen suhtautuminen oppiaineeseen, harrastuneisuus, säännöllinen ja
huolellinen opiskeluun kuuluvien tehtävien suorittaminen sekä kyky ja halu yhteistyöhön.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8. Oppilas saavuttaa toimivan alkeiskielitaidon (A1.3) puhumisessa ja
kirjoittamisessa sekä peruskielitaidon alkuvaiheen (A2.1) kuullun ja luetun ymmärtämisessä. (Ks. Kielitaidon
tasojen kuvausasteikko)
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A-kielet
Englanti A1-kieli
Vuosiluokat 3-9
YDINTAVOITTEET 3-9
• Oppilas oppii aluksi kommunikoimaan erityisesti arkipäivän suullisissa tilanteissa. Oppilas oppii kommunikoimaan kohteliaasti ja luontevasti vieraalla kielellä. Oppilas oppii käyttämään kielen opiskelulle tyypillisiä
työtapoja ja hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa. Oppilas oppii tuntemaan englanninkielistä kulttuuria sekä ymmärtämään englannin kielen asemaa maailmankielenä.
• Oppilas oppii opintojen kuluessa kommunikoimaan yhä monipuolisemmin sekä kirjallisesti että suullisesti
kohdekielellä.
• Oppilas oppii arvioimaan ja kehittämään työskentelyään. Oppilas oppii tunnistamaan englannin kielen eri
variantteja
LK

152

SISÄLTÖTAVOITTEET

SUOSITELTAVAT
TYÖTAVAT

AIHEPIIRIT

RAKENTEET

VIESTINTÄSTRATEGIAT

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• yksikkö, säännöllinen
monikko
• persoonapronominit,
• my, your, his, her, its
• 1-20, kymmenluvut,
100
• be, can, have;
• käskyt, kiellot;
verbejä
• prepositioita (in, on,
under, behind)
• adjektiiveja
• kysymyssanat

Pääpaino suullisen kielitaidon
harjoittamisella ja kuullun
ymmärtämisellä.
• tervehtiminen, esittely
• anteeksipyyntö
• pyytäminen, tarjoaminen
• ehdottaminen
• kysyminen, vastaaminen
• ostoksilla
• puhelinkeskustelu

4

• edellisten
vahvistaminen
• terveys
• kellonajat
• asiointi
• liikenne
• sää
• kuukaudet
• vuodenajat

• epäsäännöllisiä
monikkoja
• yksikön s-genetiivi
• our, your, their
• 20-100, 1000,
miljoona
• kestopreesens
• there is/are
• do, don’t
• lisää prepositioita

Pääpaino edelleen suullisessa
kielitaidossa; luetun ymmärtämisen ohella aletaan harjoittaa
oppilaan omaa kirjallista
tuotosta.
• edellisten vahvistaminen
• asioiminen
• haastattelu
• kertominen

minä
perhe ja koti
eläimet
kulkuneuvot
ruoat
harrastukset
asiointi
värit
viikonpäivät
kehonosat
aakkoset

Katso OPS-perusteiden luku 3.4
Esimerkiksi:
• laulut
• leikit
• lorut
• runot
• pelit
• draama
• dialogit
• toistaminen
• lukeminen
• kirjoittaminen
• elaborointi
• tiedonhankintavälineiden käyttö
• ääntäminen
• haastattelu
• kertominen

LK

SISÄLTÖTAVOITTEET

SUOSITELTAVAT
TYÖTAVAT

AIHEPIIRIT

RAKENTEET

VIESTINTÄSTRATEGIAT

5

• edellisten
vahvistaminen
• koulu
• lukujärjestys
• aika
• vapaa-aika
• harrastaminen
• matkustaminen
• maita ja
kieliä

• a, an, the
• persoonapron. objektimuodot
• järjestysluvut
• does, doesn’t
• yks. 3. persoonan
s-pääte
• imperfekti
• prepositioiden
vahvistaminen
• adjektiivien vertailu
• good, bad –vertailu,
as – as

Suullisen kielitaidon ja kuullun
ymmärtämisen vahvistaminen;
omien lauseiden tuottaminen.
• edellisten vahvistaminen
• tiedon hankkiminen
• opastaminen
• kuvaileminen
• viestien kirjoittaminen

6

• edellisten
vahvistaminen
• kansat ja
kulttuurit

• artikkelien vahvistaminen,
• ainesanat
• of-genetiivi
• some, any –pronominit,
• lukusanojen vahvistaminen
• imperfektin vahvistaminen,
• alustavasti futuuri
• prepositioiden
vahvistaminen
• ajanmääreet ja
niiden paikka lauseessa

Suullisen kielitaidon edelleen
vahvistaminen; kirjallisen kielitaidon vahvempi mukaantulo.
• edellisten vahvistaminen
• projektityö

7

• minä ja lähiympäristöni
• koulunkäynti
• lemmikit
• harrastukset
• ystävyys
• rahankäyttö
ja ostoksilla
käynti

•
•
•
•
•
•
•

• Suullinen ja kirjallinen kielitaito rinnakkain; foneettisen
kirjoituksen ymmärtäminen.
• kertominen
• kuvaileminen
• mielipiteen ilmaiseminen

monikot
artikkelit
genetiivi
pronomineja
järjestysluvut
perusaikamuodot
epäsäännölliset
verbit
• prepositioita
• adjektiivit
• muodollinen subjekti

Edellisten lisäksi
painottuvat:
• ryhmäkeskustelu
• yhteistoiminnallinen menetelmä
• kääntäminen
• projektityöskentely
• median hyödyntäminen
• kirjoittaminen
• ääntäminen
(intonaatio)

• suullista ja
kirjallista kielitaitoa vahvistavat
menetelmät
• dialogi
• kuullun ymmärtäminen
• kirjalliset tuotokset
• ääntäminen
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LK

SISÄLTÖTAVOITTEET

SUOSITELTAVAT
TYÖTAVAT

AIHEPIIRIT

RAKENTEET

VIESTINTÄSTRATEGIAT

8

• matkustaminen
• vapaa-aika
• nuorten
elämä
• englanninkieliset maat
ja kulttuurit
• kotimaa ja
lappilaisuus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aikamuodot
futuuri
I konditionaali
vaillinaiset apuverbit
relatiivipronominit
sanajärjestys
adjektiivien vertailu
indefiniittipronominit
adverbit
liitekysymykset

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon vahvistaminen.
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Katso edellä

9

• peruskoulun
jälkeinen
opiskelu
• työelämä
• ympäristö
• media ja
kulttuuri
• lisää englanninkielisistä
maista

•
•
•
•
•

aikamuodot
passiivi
vaillinaiset apuverbit
epäsuora esitys
yksikkömuotoiset
substantiivit
• paljoussanat
• II konditionaali
• infinitiivi ja ingmuoto

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon vahvistaminen.
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Katso edellä

YHTEISTYÖ VUOSILUOKAT 3-9
Luokanopetuksessa englantia voi sisällyttää eri oppiaineiden sisältöjen ja aihekokonaisuuksien käsittelyssä.
Englannin ja äidinkielen opettajan yhteistyö on suotavaa esimerkiksi rakenteiden opettamisessa.
Opiskelua pyritään laajentamaan ympäröivään yhteiskuntaan (esim. opintokäynnit, kansainväliset vierailijat,
yhteistyöprojektit, esiintymiset, internet, media).
Yhteistyö eri aineiden aineenopettajien kanssa on suositeltavaa.

ARVIOINTI VUOSILUOKAT 3-9
Arvioinnin perustana ovat suullisen ja kirjallisen kielitaidon jatkuva näyttö, formatiiviset ja summatiiviset
kokeet, vastuuntuntoisuus ja positiivinen suhtautuminen oppiaineeseen, harrastuneisuus, säännöllinen ja
huolellinen opiskeluun kuuluvien tehtävien suorittaminen sekä kyky ja halu yhteistyöhön.
Oppilas saavuttaa kehittyvän alkeiskielitaidon tason (A1.2) puhumisessa ja kirjoittamisessa sekä toimivan
alkeiskielitaidon tason (A1.3) kuullun ja luetun ymmärtämisessä. (Katso OPS-perusteet 2004, liite 2 Kielitaidon
tasojen kuvausasteikko)
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdeksan. Oppilas saavuttaa kehittyvän peruskielitaidon tason (A2.2)
puhumisessa ja kirjoittamisessa sekä toimivan peruskielitaidon tason (B1.1) kuullun ja luetun ymmärtämisessä. (Katso OPS-perusteet 2004, liite 2 Kielitaidon tasojen kuvausasteikko.)
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Ranska A2 – kieli
YDINTAVOITTEET
Tutustutaan ranskan kieleen ja kulttuuriin. Tavoitteena on saavuttaa peruskielitaito kaikkein tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. Opitaan käyttämään erilaisia kielenopiskelulle tyypillisiä menetelmiä ja arvioimaan omaa
työskentelyään sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan.
LK

5

SISÄLTÖTAVOITTEET
AIHEPIIRIT

RAKENTEET

VIESTINTÄSTRATEGIAT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

aakkoset
artikkelit
lukusanoja
prepositioita
persoonapronominit
adjektiivien taivutus
substantiivien
monikko
omistuspronominit
minun, sinun ja
hänen
I -verbiluokka
epäsäännölliset
verbit avoir ja être
kysymyssanoja

Pääpaino suullisen kielitaidon
harjoittamisessa.
• tervehtiminen, esittely,
hyvästely
• kuulumisten kysyminen
• pahoittelu
• kysyminen ja vastaaminen
• asioiminen
• itsestä kertominen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• edellisten laajentaminen
• tavallisimmat epäsäännölliset verbit
• päiväys
• omistuspronominit
meidän, teidän,
heidän
• genetiivi
• lähifutuuri
• est-ce que – kysymys
• il y a – rakenne

Laajennetaan jo opittuja
viestintätaitoja sekä suullisesti
että kirjallisesti.
Pääpaino edelleen suullisessa
kielitaidossa ja kuullun ymmärtämisessä.

Käytetään pääsääntöisesti samoja työtapoja kuin edellä.

minä
perhe
ystävät
eläimet
värit
hedelmät
vaatteet
ammatteja
kaupassa
asioiminen
• oma huone
• maantuntemus
• tapakulttuuri

•

•
•
•

6

SUOSITELTAVAT
TYÖTAVAT

• edellisten
laajentaminen
• vapaa-aika ja
harrastukset
• matkustaminen
• ilmansuunnat
• viikonpäivät
• kuukaudet
• sää
• kellonajat
• koti- ja
arkielämä
• tien kysyminen ja
opastaminen
• kuvailu

toistaminen
laulut
leikit
pelit
dialogit
lukeminen
sanelut
draama
opetusohjelmat ja
verkkotyöskentely
• ranskankieliset
vierailijat

YHTEISTYÖ
Ranskankielen, äidinkielen ja muiden kieltenopettajien yhteistyö on suotavaa esimerkiksi rakenteiden opettamisessa.
Opiskelua pyritään laajentamaan ympäröivään yhteiskuntaan (esim. kansainväliset vierailijat, Internet,
media).
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ARVIOINTI
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8.
Oppilas saavuttaa peruskielitaidon alkuvaiheen tason (A1.2) puhumisessa ja kirjoittamisessa sekä toimivan
alkeiskielitaidon tason (A1.3)kuullun ja luetun ymmärtämisessä. (Katso OPS-perusteet 2004, liite 2 Kielitaidon
tasojen kuvausasteikko)

Saksa A2-kieli
TAVOITTEET
Opitaan kommunikoimaan arkipäivän tilanteissa luontevasti saksan kielellä. Opitaan ymmärtämään tavanomaisen tekstin ja puheen sisältöä sekä ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti. Tutustutaan saksankielisiin
maihin. Opitaan käyttämään erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja. Pyritään oivaltamaan kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään harjoittelun merkitys.

LK
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SISÄLTÖTAVOITTEET

SUOSITELTAVAT
TYÖTAVAT

AIHEPIIRIT

RAKENTEET

VIESTINTÄSTRATEGIAT

• itsestä ja
perheestä
kertominen
• harrastukset
ja vapaa-aika
• ystävyys
• asuinpaikasta
kertominen
• kehon osat
ja ulkonäkö
• kaupassa
asioiminen
ja vaatetus
• säätilat
• matkustaminen ja
lomasuunnitelmat
• koulu ja
opiskelu
• puhelimessa
asioiminen
• matkustus
• Saksan ja
Suomen
vertailua

• substantiivien suvut
ja artikkelien käyttö
• kysymyssanat
• säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien
preesenstaivutus
• eriävät yhdysverbit
• modaaliapuverbit
• man-rakenne
• persoonapronominien akkusatiivi ja
datiivi
• substantiivien akkusatiivi ja datiivi
• akkusatiiviprepositiot
• datiiviprepositiot
• adjektiivien vertailu
• päälauseen sanajärjestys
• sivulauseen sanajärjestys
• säännöllisten ja
epäsäännöllisten
verbien perfekti

• puheen ja kirjoitetun tekstin
pääasioiden tunnistaminen
• rajatun tiedon löytäminen
tekstistä ja puheesta
• omien viestien suunnittelu
• kirjallisiin apuneuvoihin
tukeutuminen tekstin
tuottamisessa ja tulkitsemisessa
• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely
viestin sisällön selvittämiseksi
• vuorovaikutustilanteessa
saadun palautteen hyödyntäminen
• puuttuvan kielitaidon
kompensointi likimääräisellä
ilmaisulla

• lukeminen
• kirjoittaminen
• kääntäminen ja
tekstin elaborointi
• ääntäminen
• dialogi
• median käyttö
• kuullunymmärtämisharjoitukset
• pari- ja ryhmätyöt
• pelit ja draamat

LK

SISÄLTÖTAVOITTEET

SUOSITELTAVAT
TYÖTAVAT

AIHEPIIRIT

RAKENTEET

VIESTINTÄSTRATEGIAT

8

• vapaa-aika
• henkilön
luonnehdinta
• mielipiteen
ilmaisu
• ravintolassa
asioiminen
• tien kysyminen ja
neuvominen
• matkustaminen
• asuminen ja
kotityöt
• terveys ja
hyvinvointi
• tiedotusvälineet
• Sveitsi ja
Itävalta

• perfektin kertaus
• pää- ja sivulauseen
sanajärjestyksen
kertaus
• sijamuotojen kertaus
• imperfekti
• epäsuora kysymyslause
• suomen konditionaalin vastineet
• imperatiivi
• akkusatiivi- ja
datiiviprepositioiden
kertaus
• vaihtoprepositiot
• pluskvamperfekti
• järjestysluvut
• adjektiivin taivutus
(keskeiset tapaukset)

• puheen ja kirjoitetun tekstin
pääasioiden tunnistaminen
• rajatun tiedon löytäminen
tekstistä ja puheesta
• omien viestien suunnittelu
• kirjallisiin apuneuvoihin
tukeutuminen tekstin
tuottamisessa ja tulkitsemisessa
• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely
viestin sisällön selvittämiseksi
• vuorovaikutustilanteessa
saadun palautteen hyödyntäminen
• puuttuvan kielitaidon
kompensointi likimääräisellä
ilmaisulla

• lukeminen
• kirjoittaminen
• kääntäminen ja
tekstin elaborointi
• ääntäminen
• dialogi
• median käyttö
• kuullunymmärtämisharjoitukset
• pari- ja ryhmätyöt
• pelit ja draamat

9

• lomakokemuksia
• opiskelu
• nuorten
elämä
• musiikki
• media
• työelämä
• tulevaisuus
• ympäristö
• matkustaminen

• sijamuotojen kertaus
• henkilönimien ja substantiivien genetiivi
• futuuri
• pää- ja sivulauseen
sanajärjestyksen
kertaus
• relatiivipronominit
• pronominaaliadverbit
• refleksiiviverbit
• suomen konditionaalin vastineet
• passiivi + agentti
• maantieteelliset
nimet
• zu +infinitiivi

• puheen ja kirjoitetun tekstin
pääasioiden tunnistaminen
• rajatun tiedon löytäminen
tekstistä ja puheesta
• omien viestien suunnittelu
• kirjallisiin apuneuvoihin
tukeutuminen tekstin
tuottamisessa ja tulkitsemisessa
• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely
viestin sisällön selvittämiseksi
• vuorovaikutustilanteessa
saadun palautteen hyödyntäminen
• puuttuvan kielitaidon
kompensointi likimääräisellä
ilmaisulla

• lukeminen
• kirjoittaminen
• kääntäminen ja
tekstin elaborointi
• ääntäminen
• dialogi
• median käyttö
• kuullunymmärtämisharjoitukset
• pari- ja ryhmätyöt
• pelit ja draamat

YHTEISTYÖ
Äidinkielen ja muiden kielten opettajien yhteistyö on suotavaa esim. rakenteiden opettamisessa, samoin
yhteistyö mm. maantiedon ja historian opettajien kanssa saksankieliseen alueeseen ja kulttuuriin tutustuttamisessa. Opiskelua pyritään laajentamaan ympäröivään yhteiskuntaan, esimerkiksi kansainväliset vierailijat,
yhteistyöprojektit, eri tilaisuuksissa esiintymiset ja vierailut.
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ARVIOINTI
Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan oppimisprosessi kokonaisuutena. Arvioinnin perustana ovat suullisen
ja kirjallisen kielitaidon jatkuva näyttö, eri kokeet, vastuuntuntoisuus ja positiivinen suhtautuminen oppiaineeseen, harrastuneisuus, säännöllinen ja huolellinen opiskeluun kuuluvien tehtävien suorittaminen sekä yhteistyökykyisyys.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8. Oppilas saavuttaa peruskielitaidon alkuvaiheen (A2.1) puhumisessa
ja kirjoittamisessa sekä kehittyvän peruskielitaidon (A2.2) kuullun ja luetun ymmärtämisessä (ks. Kielten
taitotasot eurooppalaisen viitekehyksen mukaan). Oppilas tuntee saksankielisen alueen elämänmuotoa ja
historiaa.

opiskelulle tyypillisiä työtapoja. Pyritään oivaltamaan
kielen opiskelussa välttämätön sinnikkään harjoittelun merkitys.
Tutustutaan Venäjään, venäläiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja elämäntapoihin. Tehdään pieni
yhteistyöprojekti Arktisen keskuksen kanssa aiheena
Venäjän arktinen alue.

Venäjä A2-kieli yläluokat
Tavoite: Opitaan kommunikoimaan arkipäivän tilanteissa luontevasti venäjän kielellä.
Opitaan ymmärtämään tavanomaisen tekstin ja
puheen sisältöä sekä ilmaisemaan itseään kirjallisesti
ja suullisesti. Opitaan käyttämään erilaisia kielen

AIHEPIIRIT JA VIESTINNÄLLISET TILANTEET

RAKENTEET

7. LK
• eläimet, luonto ympäristö
• koulumaailma,
• Internet
• juhlat ja juhlapäivät Suomessa ja Venäjällä
• Pietarin kaupunki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 LK
• kutsun ja kehotuksen ilmaiseminen
• kieltäytyminen, suostuminen,   
• suostuttelu
• huudahdukset, kiellot, käskyt
• mielipiteen kysyminen
• eriävän mielipiteen ilmaiseminen
• ruokapöytäkeskustelu
9 LK
• neuvominen eri tilanteissa
• ympäristön suojelu
• nuoret /aikuiset
• mielipidekirjoitus
• perhe
• ongelmatilanteet
• nuorten suhde vanhempiinsa
• kirje äidille
• keskustelua kännykästä
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monikon sijamuotoihin tutustuminen
futuuriin tutustuminen
aspekteihin tutustuminen
käskymuodot                                                                                   
yksikön sijamuotojen kertaus/substantiivi ja
adjektiivi
monikon genetiivi
monikon instrumentaali
aspektioppia
verbin infinitiivi
monikon akkusatiivi
monikon prepositionaali
adjektiivin komparatiivi
superlatiivi
oba-verbit
refleksiivi-verbit
aspektit
konditionaali

Yhteistyö
Äidinkielen ja muiden kielten opettajien kanssa käydään keskustelua ja tehdään yhteistyötä rakenteiden
opettamisessa. Yhteistyötä mm.maantiedon ja historian opettajien kanssa venäjänkieliseen alueeseen
ja kulttuuriin tutustuttamisessa. Opiskelua pyritään
laajentamaan ympäröivään yhteiskuntaan, esim.
tutustuminen maahanmuuttajiin, yhteistyöprojektit
Arktikumin ja Venäjäseuran kanssa.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8. Oppilas
saavuttaa peruskielitaidon alkuvaiheen A2.1 puhumisessa ja kirjoittamisessa sekä kehittyvän peruskielitaidon A2.2 kuullun ja luetun ymmärtämisessä.
(ks. kielten taitotasoasteikot)
Oppilas tuntee venäjänkielistä aluetta, tietää
perusasioita alueen ihmisten elämäntavoista, kulttuurista ja historiasta.

Arviointi
Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan oppimisprosessi kokonaisuudessaan. Arvioinnin perustana ovat
suullisen ja kirjallisen kielitaidon jatkuva näyttö, eri
kokeet, vastuuntuntoisuus ja positiivinen suhtautuminen oppiaineeseen, harrastuneisuus, säännöllinen
ja huolellinen opiskeluun kuuluvien tehtävien suorittaminen sekä yhteistyötaidot.

7.3.2 B-kielet
Valinnaisen kielen opetus painottuu puheviestintään
kaikkein tavan omaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja
toimii samalla johdantona pitempikestoisille kyseisen kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa:
ranska, saksa ja venäjä

Ranska B2-kieli
YDINTAVOITTEET
• Opitaan kommunikoimaan etenkin suullisesti tavallisissa arkipäivän tilanteissa.
• Opitaan laatimaan suppeita kirjallisia viestejä.
• Tutustutaan Ranskaan ja sen kulttuuriin sekä muihin ranskankielisiin maihin.
• Opitaan käyttämään kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja arvioimaan omaa työskentelyään.
LK

8

SISÄLTÖTAVOITTEET

SUOSITELTAVAT
TYÖTAVAT

AIHEPIIRIT

RAKENTEET

VIESTINTÄSTRATEGIAT

• esittäytyminen
ja esittely
• perhe
• ruumiinosat ja
vointi
• harrastukset
• kaupassa ja
kahvilassa
asiointi
• viikonpäivät
• kuukaudet
• vuodenajat
• kellonajat
• kulkuneuvoilla
liikkuminen
• ammatit

• aakkoset ja ääntäminen
• artikkelit
• substantiivin
monikko
• adjektiivien taivutus
• persoonapronominit
• omistuspronominit
• demonstratiivipronominit
• kieltolause
• kysymyslause
• I - verbiluokka
• epäsäännöllisiä
verbejä
• lähifutuuri
• genetiivi
• lukusanat 0- 69

Pääpaino suullisen kielitaidon
harjoittamisessa
• tervehtiminen ja hyvästely
• kuulumisten kysyminen
• pahoittelu
• kysyminen ja vastaaminen
• itsestä kertominen
• asioiminen

• toistaminen
• pari-/ryhmätyöskentely
• kuullunymmärtäminen
• pelit
• draama
• dialogit
• kirjoittaminen
• sanelut
• opetusohjelmat ja
verkkotyöskentely
• ranskankieliset
vierailijat
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LK

9

SISÄLTÖTAVOITTEET

SUOSITELTAVAT
TYÖTAVAT

AIHEPIIRIT

RAKENTEET

VIESTINTÄSTRATEGIAT

• edellisten
vahvistaminen
• koulu
• ruokailutilanteet
• ostoksilla
• vaatteet ja
värit
• matkailu
• tien kysyminen ja
neuvominen
• lähiympäristö
ja asuminen
• aamu- ja
iltatoimet
• sää
• mielipiteen
ilmaiseminen

• vahvistetaan
aiemmin opittuja
rakenteita
• adjektiivin paikka
ja 3-muotoiset
adjektiivit
• partitiivi
• II ja III verbiluokat
• refleksiiviverbit
• passé composé
• imperatiivi
• epäsäännöllisiä
verbejä
• relatiivipronominit
qui ja que
• persoonapronominien suorat
(COD) ja epäsuorat
objektimuodot
(COI)
• lukusanat 70 -

• suullisen kielitaidon vahvistaminen
• kirjallisen kielitaidon vahvempi mukaantulo
• kuvaileminen
• kertominen
• asioiminen
• opastus
• mielipiteen ilmaiseminen
• viestin kirjoittaminen

Ks. edellinen kohta

YHTEISTYÖ
Ranskankielen, äidinkielen ja muiden kielten opettajien yhteistyö on suotavaa esimerkiksi rakenteiden opettamisessa.
Opiskelua pyritään laajentamaan ympäröivään yhteiskuntaan (esim. kansainväliset vierailijat, Internet,
media).

ARVIOINTI
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8.
Oppilas saavuttaa kehittyvän alkeiskielitaidon (A1.1 – A1.2) puhumisessa ja kirjoittamisessa sekä toimivan
alkeiskielitaidon (A1.2 – A1.3) kuullun ja luetun ymmärtämisessä.
(Katso OPS-perusteet 2004, liite 2 Kielitaidon tasojen kuvausasteikko).

Saksa B2-kieli
TAVOITTEET
Opitaan kommunikoimaan arkipäivän tilanteissa luontevasti saksan kielellä. Opitaan ymmärtämään tavanomaisen tekstin ja puheen sisältöä sekä ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti. Tutustutaan saksankielisiin
maihin. Opitaan käyttämään erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja. Pyritään oivaltamaan kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään harjoittelun merkitys.
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SISÄLTÖTAVOITTEET

SUOSITELTAVAT
TYÖTAVAT

AIHEPIIRIT

RAKENTEET

VIESTINTÄSTRATEGIAT

8

• itsestä ja
perheestä
kertominen
• sukulaisuussanat
• harrastukset
ja vapaa-aika
• säätilat
• viikonpäivät
• kellonajat
• koulusanasto
• värit
• arkipäivän
tilanteissa
asioiminen
• yleistietoa
saksankielisistä maista
• Saksa

• lukusanat
• verbin preesenstaivutus
• persoonapronominien perusmuodot
• kieltosanat nicht ja
nein, kein/keine
• substantiivin suku ja
monikko
• epämääräinen ja
määräinen artikkeli
• vahvojen verbien
preesenstaivutus
• eriävät yhdysverbit
• yksikön omistuspronominit
• modaaliapuverbit
• persoonapronominien objektimuodot
• prepositioita

• puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen
• rajatun tiedon löytäminen
tekstistä tai puheesta
• omien viestien suunnittelu
• oman kielenkäytön tarkkailu
• puhekumppanin apuun
tukeutuminen suullisessa
vuorovaikutuksessa
• kirjallisiin apuneuvoihin
tukeutuminen omissa
tuotoksissa

• lukeminen
• kirjoittaminen
• kääntäminen ja
tekstin elaborointi
• ääntäminen
• dialogi
• median käyttö
• kuullunymmärtämisharjoitukset
• pari- ja ryhmätyöt
• pelit ja draama

9

• ruoka
kulttuuri
• kaupassa
asioiminen
• vaatetus
• kulkuneuvot
ja matkustaminen
• tien kysyminen ja
neuvominen
• kehon osat
• sairaudet
• kuukaudet
• asuminen
• henkilön
luonnehdinta
• onnittelu
• kotipaikkakunnan
esittely
• Sveitsi ja
Itävalta

• persoonapronominien objektimuotojen
kertaus
• persoonapronominien datiivi
• omistuspronominit
• säännöllisten ja
vahvojen verbien
preesenstaivutuksen
kertaus
• perfekti
• werden-apuverbi
• hatte ja war
• man-rakenne
• akkusatiiviprepositiot
• datiiviprepositiot
• substantiivien akkusatiivi
• substantiivien datiivi
• sivulauseen sanajärjestys
• prepositioita

• puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen
• rajatun tiedon löytäminen
tekstistä tai puheesta
• omien viestien suunnittelu
• oman kielenkäytön tarkkailu
• puhekumppanin apuun
tukeutuminen suullisessa
vuorovaikutuksessa
• kirjallisiin apuneuvoihin
tukeutuminen omissa
tuotoksissa

• lukeminen
• kirjoittaminen
• kääntäminen ja
tekstin elaborointi
• ääntäminen
• dialogi
• median käyttö
• kuullunymmärtämisharjoitukset
• pari- ja ryhmätyöt
• pelit ja draama

YHTEISTYÖ
Äidinkielen ja muiden kielten opettajien yhteistyö on suotavaa esim. rakenteiden opettamisessa, samoin
yhteistyö mm. maantiedon ja historian opettajien kanssa saksankieliseen alueeseen ja kulttuuriin tutustuttamisessa. Opiskelua pyritään laajentamaan ympäröivään yhteiskuntaan, esimerkiksi kansainväliset vierailijat,
yhteistyöprojektit, eri tilaisuuksissa esiintymiset ja vierailut.
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ARVIOINTI
Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan oppimisprosessi kokonaisuutena. Arvioinnin perustana ovat suullisen
ja kirjallisen kielitaidon jatkuva näyttö, eri kokeet, vastuuntuntoisuus ja positiivinen suhtautuminen oppiaineeseen, harrastuneisuus, säännöllinen ja huolellinen opiskeluun kuuluvien tehtävien suorittaminen sekä yhteistyökykyisyys.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8. Oppilas saavuttaa peruskielitaidon alkuvaiheen (A1.2) puhumisessa
ja kirjoittamisessa sekä kehittyvän peruskielitaidon (A1.3) kuullun ja luetun ymmärtämisessä (ks. Kielten
taitotasot eurooppalaisen viitekehyksen mukaan). Oppilas tuntee saksankielisen alueen elämänmuotoa ja
historiaa.

VENÄJÄ B2-KIELI
Tavoitteet
Venäjän opiskelun tavoitteena on huomata venäjän
kielen merkitys lähinaapurin kielenä sekä kasvava
venäjän osaamisen tarve mm. matkailussa ja yrittäjyydessä.
Tavoitteena venäjän opiskelussa on hankkia
peruskielitaito käytännön tilanteissa, saada maantun-

temustietoa, tutustua venäläiseen tapakulttuuriin ja
venäläiseen elämänmenoon.
Venäjän opiskelun tavoitteena on myös oppia
tuntemaan venäjän kielen ominaispiirteitä: kyrillistä
kirjaimistoa, substantiivien ja adjektiivien sukujärjestelmää, aspekteja ja liikeverbejä.

Vuosiluokat 8 – 9
Tavoitteet ja sisällöt
Aihepiiri/Tilanteet

RAKENTEET

8. LUOKKA
• kyrilliset paino- ja kirjoituskirjaimet, venäjän
ääntäminen
• tutustuminen, esittäytyminen, tapaamisesta
sopiminen, sinuttelu/teitittely
• kielitaidosta puhuminen
• Pietarissa, mökillä olo, matkat
• ravintolakeskustelut, ruoka ja juoma

• substantiivin suku, muodollinen subjekti,
persoona- ja omistuspronominit, kieltosanat,
perusluvut, tasatunnit
• verbin preesens, yksikön prepositionaali
• adjektiivin sukupäätteet, substantiivin monikko, preteriti, tutustuminen adverbeihin
• yksikön akkusatiivi, objekti, liikeverbit

9. LUOKKA
•
•
•
•
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vierailulla, suku ja perhe
puhelimessa, vapaa-aika
ystävien luona kylässä
ostostilanteita, junaliput

• venäläinen nimisysteemi, viikonpäivät, verbien aspektit alustavasti
• yksikön genetiivi
• järjestysluvut, kuukaudet, päivämäärät, kellonajat
• kehotusilmaisut, lippujen ostaminen
• lisää liikeverbeistä, yksikön instrumentaali,
diminutiivi
• yksikön datiivi, c – verbit
• lisää liikeverbeistä, hinnan ilmaiseminen

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Kielen osaamisen taso luokalla 9 taitotasokuvausasteikon mukaan
Kuullun ymmärtäminen
A1.2
Puhuminen
A1.1
Luetun ymmärtäminen
A1.2
Kirjoittaminen
A1.1

7.4 ��Matematiikka
Matematiikka esikoulussa
Matematiikka on tapa ajatella, hahmottaa ja jäsentää
maailmaa. Matemaattisen ajattelun tukemisen kannalta on tärkeää, että lapsi oppii tarkkailemaan omaa
ajatteluaan. Lasta on kannustettava kertomaan, mitä
hän ajattelee tai miten ajatteli. Näin hän voi löytää
uuden, helpomman, selkeämmän, nopeamman, loogisemman tai älykkäämmän tavan ratkaista ongelma.

Esiopetuksen matematiikan tulee olla toiminnallista, kokonaisvaltaista ymmärrystä rakentavaa
sekä eheyttävää toimintaa. Matematiikka voidaan
sisällyttää peleihin, leikkeihin, liikuntaan, musiikkiin,
metsäretkiin, siirtymätilanteisiin ja ruokailuun jne.
Tärkeää on tehdä matematiikka näkyväksi, luonnolliseksi osaksi lapsen arkea.

LUOKITTELU,
VERTAILU JA
JÄRJESTÄMINEN

• lähiympäristön esineistä, eliöistä, kappaleista, kuvioista ja aineista muotojen, määrien sekä muiden ominaisuuksien perusteella. Esim. pidempi,
lyhempi, korkeampi; joukkojen vertailu, enemmän, vähemmän, yhtä
paljon, paljon, vähän; lukujen vertailua, pienempi kuin, suurempi kuin.
• lasta ohjataan perustelemaan esineiden eri luokittelu-, vertailu- ja järjestämistapoja
• samanlaisuus, erilaisuus sekä vastakohdat
• lapsi oppii käyttämään ja ymmärtämään ilmaisuja, joista selviää esineen
sijainti tilassa tai kuvassa; ylhäällä, alhaalla, sivulla, edessä, takana,
välissä, keskellä, vasen, oikea

LUKUKÄSITE JA
LUKUJONOTAIDOT

•
•
•
•
•
•
•
•

lukualue 0–10
lukusanan ja lukumäärän välinen yhteys
numerot lukumäärän kuvaajina
yksi-yhteen – vastaavuus, lukumäärän säilyminen   
lukujen vertailua; suurempi kuin, pienempi kuin, yhtäsuuri kuin
lukumäärän lisäämisen ja vähentämisen periaate
lukumäärän ryhmittely, lukujen hajottaminen
lukujono lorut eteen ja taaksepäinkymmenjärjestelmään tutustuminen
pelien ja leikkien avulla
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MITTAAMINEN JA
ARVIOINTI

AIKA

•
•
•
•
•

mittaaminen on vertailua
mitattavat asiat tulee olla lapselle elinympäristöstään tuttuja
mittaamisessa käytetään omaa kehoa tai esineitä
mitattavia asioita ovat pituus, tilavuus, massa ja aika
eurorahoihin tutustuminen

•
•
•
•

ajan arkikäsitteitä; aamu, päivä, ilta, yö
tapahtumajärjestys; eilen, tänään, huomenna
kalenterin päivittäinen käyttö; viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat
tutustuminen kelloon

Matematiikka peruskoulussa
Opetuksesta
Matematiikan oppimisen olennainen tavoite on
ajattelun taitojen kehittyminen. Matematiikan
opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia
loogisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten
käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Matematiikan opetuksen
on edettävä systemaattisesti ja sen tulee luoda
kestävä pohja matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeänä
apuvälineenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja
ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia,
joita on mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun
tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti
opetuksessa.
Matematiikka on kokonaisuus, jossa aikaisemmin opitut asiat on hallittava koko ajan uusia asioita
opiskeltaessa. Vaikeudet ymmärtää kymmenjärjestelmää tai joku pienikin puute aiemmin opitussa voivat
estää uuden oppimisen. Oppilailla tulisi olla koko ajan
mahdollisuus korjata näitä puutteita. Tämä voidaan
toteuttaa kertaamalla, tukiopetuksella, erityisopettajan tuella ja jakamalla opetusryhmiä pienempiin osiin.
Oppilaan vahva itsetunto on selvästi yhteydessä
hyviin matematiikan suorituksiin. Siksi hyvien
oppimistulosten saavuttamiseksi pitää saada säilymään positiivinen asenne oppiainetta ja opiskelua
kohtaan, kyetä opettamaan matematiikan perusasiat
ymmärryksellä sekä pystyä huomioimaan oppilaiden
yksilölliset oppimistarpeet.
Matematiikan opetuksessa käytetään myös
keskustelunomaisia, kokeilevia ja keksiviä sekä
ongelmakeskeisiä työtapoja. Apuvälineenä oppilaan
kokemuksien ja ajattelujärjestelmien yhdistämiselle
matematiikan abstraktiin järjestelmään käytetään
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konkreettisia menetelmiä, apuvälineitä ja rakentelua. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään oppilaan
oppimisprosessin tukena.
Työtapojen valinta riippuu opiskeluympäristöstä:
ryhmän koko ja koostumus, luokkatila, välineet sekä
ryhmän opettaja vaikuttavat kaikki työtavan valintaan samaa asiaa opiskeltaessa työtavat saattavat
vaihdella eri ryhmillä. Työskentely voi tapahtua myös
luokkatilan ulkopuolella.
Kaikille oppilaille tarjotaan mahdollisuus hankkia
peruskoulun aikana sellaiset matemaattiset perustiedot ja -taidot, jotka luovat pohjan jatko-opinnoille ja
antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa ja työelämässä.
Tavoitteista
Arkielämän tilanteista selviäminen edellyttää riittävää lukutaitoa. Matematiikka antaa lisää välineitä
ratkaista jokapäiväisiä ongelmia. Nykypäivän yhteiskunta edellyttää jäseniltään lisäksi riittävää matemaattista ajattelutaitoa. Matematiikka tarjoaa keinon
välittää informaatiota täsmällisesti, koska se käyttää
symbolikieltä. Matematiikka nähdäänkin tieteellisen
kehityksen ja modernin teknologian perustana.
Matematiikka edistää johdonmukaista ja täsmällistä ajattelua, avaruudellista hahmottamista sekä
käytännön ja tieteellisten ongelmien ratkaisemista.
Matematiikan opiskelu antaa mahdollisuuden kehittää oivaltamiskykyä ja luovaa ajattelua. Matematiikan
kauneuden havaitseminen ja älyllisen ponnistelun
mielihyvä tuottavat tyydytystä ja kannustavat tavoitteelliseen toimintaan. Varsinkin konkreettisia ongelmia ratkaistaessa oppilaiden sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot kehittyvät.
Matematiikka oppiaineena kehittää oppilaan
itseohjautuvuutta ja itsenäisen työskentelyn taitoja.

Tiivistetysti, matematiikan opiskelun tulee edistää
• päättelykykyä
• yleistysten tekemisen taitoa
• ongelmanratkaisutaitoja
• soveltamista uusiin tilanteisiin
• itseohjautuvuutta, itsenäisen työskentelyn taitoja
”Matematiikka on kuin tiilistä rakennettu talo,
jossa emotionaaliset (tunne-) tekijät ovat muurilaastina; perustan on oltava tukeva, yhtään tiilistä
tai muurilaastia ei saa jättää välistä pois, muuten
talosta tulee vino tai seinät romahtavat kokonaan.
Oppilasta, jonka matemaattinen tiilitalo on vino,
täytyy auttaa ja kannustaa. Ensin täytyy selvittää,
mitkä tiilet puuttuvat ja miksi. Syynä saattaa olla
heikko perusta, ja silloin on uskallettava aloittaa
aivan alusta. Syynä saattaa olla myös se, että
muurilaasti on murentunut eikä pysty pitämään kiviä paikoillaan. Puuttuvien tiilien löytäminen vaatii
järjestelmällisyyttä ja paikoilleen asettaminen on
aloitettava alimmasta tiilestä.”
( H. Ikäheimo)

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet
Eheyttäminen
Matematiikan opetuksessa käsitellään arkielämään ja
muihin oppiaineisiin liittyviä tehtäviä.
Ihmisenä kasvaminen
Matematiikan opiskelun tulee tukea oppilaan henkistä kasvua sekä edistää tavoitteellista toimintaa ja
sosiaalista vuorovaikutusta. Matematiikan oppiminen
vahvistaa oppilaan itsetuntoa kasvattamalla tieto-,
taito- ja osaamistasoa sekä oppilaan suorittaessa
itsearviointia hän oppii tunnistamaan omaa oppimistyyliään ja kehittämään itseään oppijana. Matematiikan opiskelu lisää pitkäjänteisyyttä, yhteistyötaitoa,
ongelmien ratkaisu- ja sietokykyä sekä yritteliäisyyttä. Matematiikan opiskelu kehittää oppilaan
päättely- ja arviointikykyä sekä suhteellisuuden tajua.
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Aihepiiriin perehdytään matematiikassa väestö- ja
valuuttalaskuissa sekä vieraskielisissä tehtävissä.
Eri vuosiluokilla oppilaat tutustutetaan matematiikan
historiaan.

Viestintä ja mediataito
Oppilas harjaannutetaan hankkimaan, vertailemaan
ja valikoimaan sekä kriittisesti arvioimaan tietoa ja
esittämään sitä taulukoiden ja diagrammien avulla.
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Matematiikan opiskelussa käsitellään soveltuvissa tilanteissa yhteiskuntaelämään ja yrittäjyyteen liittyviä
ongelmia.
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Oppilas perehtyy oman taloutensa hallintaan soveltuvissa tilanteissa, mm. yksikköhintalaskuissa,
korkolaskennassa ja valuuttalaskuissa. Hän saa
tilaisuuden huomata valintojensa vaikutuksen myös
ympäristöön.
Turvallisuus ja liikenne
Turvallisuuden ylläpitämiseen ja vastuulliseen liikennekäyttäytymiseen opastetaan prosenttilaskujen ja
tilastomatematiikan aihepiirien yhteydessä.
Ihminen ja teknologia
Uutta teknologiaa, erityisesti tietotekniikka, mutta
myös esim. elektronisia lämpötila- tai pH-mittareita
käytetään tutkimusten tekemisessä, tulosten analysoinnissa ja apuvälineenä matematiikan opiskelussa.
Teknologian käyttöönotossa huomioidaan vastuullisuus ja terve kriittisyys.

Matematiikka alkuopetuksessa
Alkuopetuksen aikana oppilas kehittää edelleen
esiopetuksessa omaksumiaan matemaattisia taitoja.
Matemaattiset käsitteet opitaan konkreettisten
toimintojen ja mallien avulla. Opetuksessa korostuu
toiminnallisuus ja runsas havaintomateriaalin käyttö.
Lasta ohjataan ihmettelemään, pohtimaan, perustelemaan ja kuvailemaan matemaattisia ilmiöitä.
Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaat
ovat oppimisprosessissaan hyvin eri vaiheissa.
Tavoitteet
Oppilas
• oppii keskittymään, kuuntelemaan, kommunikoimaan ja kehittämään ajatteluaan ja saa tyydytystä
ja iloa ongelmien ymmärtämisessä ja ratkaisemisessa

165

• saa monipuolisia kokemuksia eri tavoista esittää
matemaattisia käsitteitä; käsitteiden muodostusprosessissa ovat puhuttu ja kirjoitettu kieli, välineet, symbolit, sekä tarkoin harkitut ja johdonmukaiset opetusmenetelmät; oppilaan tulee huomata
käsitteiden muodostavan rakenteita ylä- ja alakäsitteineen
• ymmärtää luonnollisenluvun käsitteen ja oppii
siihen soveltuvia peruslaskutaitoja

• oppii perustelemaan ratkaisujaan ja päätelmiään
konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, kirjallisesti
tai suullisesti ja löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja
eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita
• harjaantuu tekemään havaintoja eteen tulevista
itsensä kannalta merkityksellisistä ja haasteellisista
matemaattisista ongelmista.

(OPS § 14 s.)

Matematiikka 1.luokka
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Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra

Geometria

Mittaaminen

Tietojenkäsittely ja
tilastot

• lukumäärä, lukusana ja
numerosymbolit
• lukujen ominaisuudet:
vertailu, luokittelu, järjestykseen asettaminen,
erilaiset lukujonot, lukujen
hajottaminen ja kokoaminen konkreettisin välinein,
parilliset ja parittomat
luvut
• kymmenjärjestelmän
rakentumisen periaate
• yhteen- ja vähennyslaskun
periaate sekä laskutoimitusten väliset yhteydet
vähintään lukualueella
0-20: kymmenylitys
• eri laskutapojen käyttöä:
mm. päässälasku, peruslaskutoimitukset, soveltavat laskutoimitukset sekä
päättelytehtävät
• erilaisten vaihtoehtojen
lukumäärän tutkimista
(esim. Kuinka monta
erilaista kahden pallon jäätelötötteröä saat kolmesta
eri mausta?)

• luokittelu eri ominaisuuksien perusteella
• käsitteitä: ylhäällä-alhaalla, edessä-takana,
2- ja 3-ulotteinen
hahmottaminen, kappaleita ja tasokuvioita
• havaintojen tekeminen ympäröivästä avaruudellisesta tilasta ja
niiden kuvaaminen
• geometristen muotojen havainnointi,
kuvailu, luokittelu ja
nimeäminen; nelikulmio, kolmio, ympyrä,
kuutio ja pallo
• 2- ja 3-ulotteisten
muotojen tunnistaminen, selostaminen ja
nimeäminen
• tutustuminen
geometrisiin peruskäsitteisiin; piste jana,
suora, kulma
• 2-ulotteisten muotojen rakentaminen,
piirtäminen ja jäljentäminen
• 3-ulotteisten kappaleiden tunnistaminen ja
rakentaminen
• yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia,
kuvioiden jäljentäminen

• raha,
• kello: täydet ja
puolet tunnit/
paljonko kello on
tunnin kuluttua?
• aika: tasa- ja
puolet tunnit
• pituus: pienempisuurempi- yhtä
suuri kuin
• pituus: cm
• massa: painavampi- kevyempiyhtä painava,
järjestykseen
asettaminen
• tilavuus: järjestykseen asettaminen
• mittausvälineisiin
tutustuminen
• mittaamisen periaate ja harjoittelua
• mittaustulosten
vertailu ja arviointi

• tietojen etsiminen,
kerääminen ja tallentaminen
• yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien
lukeminen
• koottujen tietojen
esittäminen pylväsdiagrammina

Matematiikka 2.luokka
Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra

Geometria

Mittaaminen

Tietojenkäsittely
ja tilastot

• lukumäärä, lukusana ja
numerosymbolit
• lukujen ominaisuudet:
vertailu, luokittelu,
järjestykseen asettaminen, erilaiset lukujonot,
lukujen hajottaminen ja
kokoaminen konkreettisin välinein, parilliset ja
parittomat luvut
• kymmenjärjestelmä
lukualueella 0-1000
• yhteen- ja vähennyslasku: allekkainlasku
• eri laskutapojen ja
välineiden käyttöä
• kertolaskun periaate ja
kertotauluja 0-5
• jakolaskun periaate
konkreettisilla välineillä
• kokonaisen jakaminen
konkreettisilla välineillä

• havaintojen tekeminen ympäröivästä
avaruudellisesta
tilasta ja niiden
kuvaaminen
• geometristen muotojen havainnointi,
kuvailu, luokittelu ja
nimeäminen; nelikulmio, kolmio, ympyrä,
kuutio ja pallo
• 2- ja 3-ulotteisten
muotojen tunnistaminen, selostaminen
ja nimeäminen
• tutustuminen geometrisiin peruskäsitteisiin; piste jana,
suora, kulma
• 2-ulotteisten
muotojen rakentaminen, piirtäminen ja
jäljentäminen
• 3-ulotteisten kappaleiden tunnistaminen
ja rakentaminen
• yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia
• tutustuminen lisäksi
muihin muotoihin
• murtoviiva ja puolisuora
• kuvioiden jäljentäminen

• raha, €, snt
• kello: täydet ja puolet tunnit/ paljonko kello on tunnin
kuluttua?
• aika: tasa- ja puolet tunnit ,
vaille ja yli
• pituus: pienempi- suurempi- yhtä suuri kuin
• pituus: cm, m
• massa: painavampi- kevyempi- yhtä painava,
järjestykseen asettaminen
• g ja kg
• tilavuus: järjestykseen
asettaminen
• dl ja l
• mittausvälineisiin tutustuminen
• mittaamisen periaate ja
harjoittelua
• mittaustulosten vertailu ja
arviointi
• pinta-ala käsitteeseen
tutustuminen

• tietojen etsiminen, kerääminen
ja tallentaminen
• yksinkertaisten
taulukoiden ja
diagrammien
lukeminen
• koottujen tietojen
esittäminen pylväsdiagrammina
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Matematiikka 3.luokka
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Luvut ja
laskutoimitukset

Algebra

Geometria ja
mittaaminen

Tietojen käsittely
ja tilastot sekä
todennäköisyys

• kymmenjärjestelmä
• käsitteen varmentaminen, lukualue 0–10 000
• tutustuminen 60- järjestelmään, kellonaika viisarija pistemerkintänä
• lukujen luokittelua ja järjestämistä, laskujärjestys
• yhteen-, vähennys- ja
kertolaskua päässä ja
allekkain
• kertolaskukäsitteen varmistaminen ja allekkain
kertominen yksinumeroisella kertojalla, kertotaulut
0-10
• jakolaskun käsite, yksinumeroinen jakaja,
• sisältöjakoa, ositusjakoa,
jakolaskun merkitseminen
• murtoluvun käsite,
sekaluku, murtoluku ja
sekaluku lukusuoralla,
suuruusvertailu, samannimisten murtolukujen
yhteen – ja vähennyslasku
• erilaisten vaihtoehtojen
määrän tutkiminen
(kombinatoristen ongelmien tutkimista esim.
piirtämällä)
• laskutoimitusten tulosten
arviointi, pyöristäminen ja
tarkistaminen

• lukujonojen
tulkitseminen ja
kirjoittaminen
• säännönmukaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen
• lausekkeen käsite
ja muodostaminen sanallisesta
tehtävästä
• Yhtälöiden ja   epäyhtälöiden ratkaisuiden etsiminen
päättelemällä

• suurennoksia, pienennyksiä, yhtenevyys,
ruudukossa
• erilaisten monikulmioiden tutkiminen ja
luokittelu
• kappaleiden geometristen ominaisuuksien
tutkiminen
• mittaamisen periaatteen vahvistaminen
• piirin käsite ja sen
laskeminen
• mittaustulosten
arviointia ja mittauksen
tarkistaminen
• pinta-alan käsitteeseen
tutustuminen, suorakulmion pinta-ala

• tietojen etsiminen,
kerääminen, tallentaminen ja esittäminen
• yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen

Matematiikka 4. luokka
Luvut ja
laskutoimitukset

Algebra

Geometria ja
mittaaminen

Tietojen käsittely
ja tilastot sekä
todennäköisyys

• kymmenjärjestelmäkäsitteen varmentaminen,
lukualue 0-100 000
• kellonaika pistemerkinnällä ja 60-järj.
• lukujen luokittelua ja
järjestämistä
• yhteen-, vähennys- ja
kertolaskua päässä ja
allekkain
• allekkain kertominen kaksinumeroisella kertojalla
• sisältö ja ositusjako
• jakaminen jakokulmassa
• samannimisten murtolukujen yhteen ja vähennyslaskua
• desimaalilukujen yhteen
ja vähennyslaskua päässä
ja allekkain, desimaali- ja
murtolukujen yhteys
• laskutoimitusten tulosten
arviointi, tarkistaminen ja
pyöristäminen
• negatiivisen kokonaisluvun käsite (lämpötila),
lukusuoralla
• kombinatoristen ongelmien tutkiminen esim.
taulukoimalla ja laatimalla
lista
• koordinaatisto
• sulkeiden käyttö

• lukujonojen
tulkitseminen ja
kirjoittaminen
• lausekkeen käsite,
kirjoittaminen
ja laskeminen,
sulkeet
• säännönmukaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen
• Yhtälön käsite
• Yhtälöiden ja
epäyhtälöiden
ratkaisuiden etsiminen päättelemällä

• suurenoksia ja pienennöksiä ruutumittakaavan avulla
• symmetria suoran
suhteen, peilaus pisteen suhteen välineillä
havainnollistamalla
• kulmien ja kolmioiden
luokittelua
• yhdensuuntaiset ja
kohtisuorat suorat
• kappaleiden geometristen ominaisuuksien
tutkiminen
• mittaamisen periaatteen vahvistaminen
• tärkeimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista
• mittaustulosten
arviointia

• tietojen etsiminen,
kerääminen tallentaminen ja esittäminen painettuna ja
sähköisesti
• yksinkertaisten
taulukoiden ja diagrammien lukeminen,
tuottaminen ja
tulkitseminen
• koordinaatistoon
tutustuminen
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Matematiikka 5.luokka
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Luvut ja
laskutoimitukset

Algebra

Geometria ja
mittaaminen

Tietojen käsittely
ja tilastot sekä
todennäköisyys

• 10-järjestelmän varmentaminen, yli 100 000,
60-järjestelmä (aikojen
yks.muun.)
• lukujen luokittelua ja
järjestämistä
• murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen- ja
vähennyslaskut sekä
kertominen ja jakaminen
luonnollisilla luvuilla
• jaollisuus, jaollisuussäännöt
• supistaminen ja laventamineN
• prosentin käsite ja yhteys
murtolukuun ja desimaalilukuun
• laskutoimitusten tulosten
arviointi, tarkistaminen ja
pyöristäminen
• koordinaatiston käyttöä
• kombinatoristen ongelmien tutkiminen jollain
systemaattisella menetelmällä

• lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen
• lausekkeen käsite,
kirjoittaminen ja laskeminen, sulkeet
• säännönmukaisuuksien havaitseminen
ja tutkiminen
• yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujen
etsiminen päättelemällä

• yhdenmuotoisuus ja
piirroksen mittakaava
• peilaus suoran ja
pisteen suhteen
• ympyrä ja sen osat
• kulman mittaaminen ja
kulmien luokittelua
• nelikulmion ja kolmion
pinta-ala
• mittaamisen periaatteen vahvistaminen,
yksikköjärjestelmät
• mittaustulosten arviointia ja tarkistamista
• suurennoksia ja
pienennyksiä ruutumittakaavan avulla

• tietojen etsiminen,
kerääminen tallentaminen ja esittäminen painettuna ja
sähköisesti
• keskiarvon käsite ja
laskeminen
• tietojen luokittelu ja
järjestäminen, tyyppiarvon ja mediaanin
käsitteiden pohjustaminen
• kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta
todennäköisyydestä

Matematiikka 6.luokka
Luvut ja
laskutoimitukset

Algebra

Geometria ja
mittaaminen

Tietojen käsittely ja
tilastot sekä todennäköisyys

• 10-järjestelmän varmentaminen, lukualueen
laajentaminen miljardeihin
• lukujen luokittelua ja
järjestämistä
• peruslaskutoimitusten
varmentaminen luonnollisilla luvuilla ja desimaaliluvuilla
• erinimisten murto-lukujen
yhteen- ja vähennyslasku
• murtolukujen kertominen
kokonaisluvuilla
• jaollisuus
• prosenttilaskuja, prosenttiarvo, perusarvo,
prosenttiluku
• aikalaskut, aikavälit
• suhde

• lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen
• säännönmukaisuuksia, suhteita ja
riippuvuuksia
• lausekkeen sieventäminen
• sulkeet
• yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisun
etsiminen päättelemällä

• koordinaatisto
• mittaamisen periaatteen vahvistaminen
• mittakaava
• kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksia, piiri, pinta-ala
• kappaleiden nimeäminen ja luokittelu
• pinta-alan ja tilavuuden
yksiköt
• suorakulmaisen
särmiön ja kuution
tilavuus
• mittaustulosten arviointia ja tarkistamista
sekä pyöristämistä

• tietojen etsimistä
tekstistä, kuvista,
taulukoista ja diagrammeista
• pylväs ja viiva-diagrammien piirtäminen
ja tulkinta
• tietojen esittämistä
käyttökelpoisessa
muodossa
• klassisen todennäköisyyden käsite ja
laskeminen
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Matematiikan tavoitteet vuosiluokalla 7
Oppilas oppii
• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden (mm.
murtokakut, värisauvat, peilit) käyttöä
• täsmällisiä matemaattisia käsA itteitä ja sääntöjä
• matemaattisten tekstien tulkintaa ja tuottamista

•
•
•
•

ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti
loogista ja luovaa ajattelua
perustelemaan päätelmiään

Keskeiset sisällöt vuosiluokalla 7
Luvut ja laskutoimitukset

Algebra

Geometria

• luonnolliset luvut, kokonaisluvut,
rationaaliluvut ja niiden historiaa
• vastaluku, itseisarvo, käänteisluku
• murtolukujen kertolaskun varmentaminen ja jakolasku
• peruslaskutoimitusten varmentaminen rationaaliluvuilla
• potenssi, eksponenttina luonnollinen luku, kymmenpotenssimuo-to
• Lukujen jakaminen alkutekijöihin ja
jaollisuussääntöjä
• pyöristäminen ja arviointi sekä
laskimen käyttö
• aikalaskut ja ajan yksiköt muunnoksineen

• muuttuja, muuttujalausekkeen muodostaminen ja sen
sieventäminen
• muuttujan arvon sijoittaminen
lausekkeeseen
• aritmeettisten ja geometristen lukujonojen tutkimista
• lineaarisen yhtälön ratkaisu

• kolmioihin ja nelikulmioihin
liittyviä käsitteitä
• säännölliset monikulmiot
• kulmien luokittelu, nimeäminen,
piirtäminen, mittaaminen ja
puolittaminen
• kulmien välisiä yhteyksiä
• ympyrä ja siihen liittyvät käsitteet
• monikulmion ja ympyrän välisiä
yhteyksiä
• symmetria suoran ja pisteen
suhteen sekä kierto ja siirto
tasossa
• geometrista piirtämistä
• pinta-ala yksiköiden, neliön
ja suorakulmion pinta-alojen
kertaus

Matematiikan tavoitteet vuosiluokalla 8
Oppilas oppii
• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden (mm.
yhtälövaaka) käyttöä
• arkipäivän matemaattisten ongelmien mallintamista ja ratkaisemista
• loogista ja luovaa ajattelua

• työskentelemään pitkäjänteisesti
• soveltamaan erilaisia ajatusprosesseja tehtävien
ratkaisuissa
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti

Keskeiset sisällöt vuosiluokalla 8
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Luvut ja laskutoimitukset

Algebra

Geometria

• suhde ja verrannollisuus
• reaaliluvut
• juuren käsite ja laskutoimituksia
neliöjuurilla
• pyöristäminen tiettyyn tarkkuuteen

• potenssilauseke ja sen sieventäminen
• potenssien laskusäännöt ja
kymmenpotenssimuoto
• polynomin käsite, polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolasku
• yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisu-joukko
• vaillinaisen toisen asteen yhtälön
ratkaiseminen
• verrantoyhtälöt

• ympyrän kehän ja kaaren pituus
sekä ympyrän ja sektorin pintaala
• yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus
• monikulmioiden piiri ja pinta-ala
• Pythagoraan lause
• geometrian historiaa
• kuution ja suorakulmaisen
särmiön tilavuudet
• tilavuusyksiköiden kertaus

Matematiikan tavoitteet vuosiluokalla 9
Oppilas oppii
• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden (mm.
tyyppikappaleet, kartonki- ja mehupillimallit,
vetomitta-astiat, murtokakut) käyttöä
• erottelemaan ja yhdistelemään matematiikan eri
osa-alueiden tietoja
• sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja niiden
esittämistä

• käyttämään opittuja taitoja ja soveltamaan niitä
ongelman ratkaisussa
• kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri
menetelmillä
• työskentelemään itsenäisesti ja pitkäjänteisesti
• loogista ja luovaa ajattelua
• perustelemaan ja todistamaan

Keskeiset sisällöt vuosiluokalla 9
Luvut ja laskutoimitukset

Algebra

Funktiot

Geometria

Todennäköisyys ja tilastot

• Prosenttilaskentaa ja
sovelluksia

• yhtälöparin
algebrallinen
ja graafinen
ratkaiseminen
• yhtälöparin
sovellukset

• riippuvuuden
havaitseminen
ja sen esittäminen muuttujan
avulla
• funktion käsite
ja arvon laskeminen

• avaruus-kappaleiden luokittelu,
nimeäminen ja
piirtäminen
• kappaleen pintaalan ja tilavuuden laskeminen
• trigonometriset
funktiot ja
suora-kulmaisen
kolmion ratkaiseminen

• todennäköisyyslaskennan
historiaa
• klassinen ja
tilastollinen
todennäköisyys
• frekvenssi ja
suhteellinen
frekvenssi
• keskiarvon,
tyyppiarvon
ja mediaanin
määrittäminen
• hajonnan käsite
• diagrammit ja
niiden tulkinta
• tietojen
kerääminen,
muuntaminen
ja esittäminen
käyttökelpoisessa muodossa

• funktion kuvaajan tutkimista:
nollakohta,
suurin ja pienin
arvo, kasvaminen ja väheneminen
• lineaarinen
funktio
• suoraan ja kääntäen verrannollisuus

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit
arvosanalle 8
Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas
• huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet
• osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole olemassa
• osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden
totuusarvon

• osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa
olevan ongelman matemaattiseen esitysmuotoon
ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi,
ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuuden
• osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien
ratkaisuissa
• osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa, puu-, polku- tai muuta
diagrammia käyttäen
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Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa
• arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja hänellä on luotettava peruslaskutaito
• korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on
luonnollinen luku ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihinsä
• ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta
• käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien ongelmien
ratkaisemisessa
Algebra
Oppilas osaa
• ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
• sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita
• potenssien laskutoimitukset
• muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä
ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen algebrallisesti
tai päättelemällä
• käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien
ratkaisemiseen
• arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet
Funktiot
Oppilas
• osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta
• osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön
mukaan
• osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan
• osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan
ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen säännön
annetun lukujonon muodostumisesta
• tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion
merkityksen; hän osaa määrittää kahden suoran
leikkauspisteen piirtämällä
Geometria
Oppilas osaa
• tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden
ominaisuudet
• soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden
laskutapoja
• käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen
• löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa
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kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien
tutkimisessa
• soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa
• käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa
suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen
• suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä
muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä
Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas osaa
• määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja
järjestää yksinkertaisen empiirisen tutkimuksen
todennäköisyydestä; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen arkielämän
tilanteissa
• lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, keskiarvon,
mediaanin ja tyyppiarvon

7.5 Ympäristö- ja luonnontieto

Ympäristö- ja luonnontieto esiopetuksessa
Ympäristö- ja luonnontieto on laaja-alainen ja elämyksellinen esiopetuksen sisältöalue, jota voidaan
helposti integroida muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueet ympäristö- ja luonnontiedossa pohjautuvat
biologiaan, maantieteeseen, fysiikkaan ja kemiaan
sekä terveystietoon. Tavoitteena on tukea lapsen
ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä ja vahvistaa lapsen elämyksellistä, koke-

muksellista ja emotionaalista suhdetta luontoon ja
muuhun ympäristöön. Asioiden ja ilmiöiden tarkastelu sekä tutkiminen liitetään lapsen omaan elämään
ja lähiympäristöön.
Ympäristö- ja luonnontiedossa lapsi harjoittelee
erilaisia tiedonhankintatapoja, kuten vertailua ja
luokittelua, ongelmanratkaisutaitoja sekä päättelyä ja
selittämistä.

IHMINEN JA SUHDE YMPÄRISTÖÖN
OLEN
ESIKOULULAINEN

•
•
•
•

oma esikouluni
uudet ystävät
miten toimimme yhdessä
päiväni esikoulussa

TUTKIN IHMISTÄ

•
•
•
•
•

kehon osat ja aistit
tunteet
erilaiset ihmiset
henkilökohtainen siisteys ja ravinto
terveys

MINÄ
LIIKENTEESSÄ

•
•
•
•
•
•

yhdessä liikkuminen esikouluryhmäni kanssa
kadun ylitys ja suojatie
liikennevalot
jalankulkijana liikenteessä
turvallinen liikkuminen
liikkuminen kulkuneuvoilla, heijastimen käyttö, heikot jäät

YMPÄRISTÖSTÄ
HUOLEHTIMINEN

•
•
•
•

viihtyvyys ja kauneus
toimiminen ympäristöä säästävällä tavalla
huomioidaan kierrättäminen ja kestävä kehitys
elävä ja eloton

ELIÖT JA ELINYMPÄRISTÖT
ERILAISET
YMPÄRISTÖT

• luonnonvarainen/ rakennettu
• tutustutaan alustavasti karttaan: pohjapiirros omasta huoneesta tai toimintatilasta
• oma asuinalueeni osana Rovaniemeä
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AIKA
AJAN KÄSITTEET

• tutustutaan vuorokauden aikoihin, viikonpäiviin ja kuukausiin sekä vuodenaikoihin
• kalenteri

VUODENAJAT

SYKSY
• syksyn merkit
• puutarhan satoa
• luonnon marjat ja sienet
• kasvit ja eläimet valmistautuvat talveen
• syksyn työt
• ruska
TALVI
• talvi vuodenaikana
• eläimet ja kasvit talvella
• kaamoksen aika
KEVÄT
• kevätkylvöt; siemenestä kasviksi
• eläinten ja luonnon kevät
KESÄ
• havainnoidaan kesän merkkejä

MAA JA AVARUUS
MAA

• tutkitaan maata planeettana; kovakuorinen, pyörivä pallo ja pieni osa avaruutta
• ajan ja taivaankappaleiden suhde; vuodenajat, kuukausi, vuorokausi

AVARUUS

• tutustutaan aurinkokuntaamme

SÄÄ

•
•
•
•
•

havainnoidaan eri säätiloja
tutustutaan säämerkkeihin
lämpömittari
ohjataan lasta näkemään sään tuomat muutokset luonnossa
ohjataan säänmukaiseen pukeutumiseen

YMPÄRISTÖN ILMIÖITÄ JA AINEITA
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AINEEN
OLOMUODOT

• kiinteä, neste ja kaasu
• VESI: tutustutaan ja tutkitaan lunta, vettä ja jäätä

VALO

• tutkitaan erilaisia valonlähteitä
• heijastuminen, taittuminen ja hajoaminen

Ohjataan lasta tutkimaan ympäristöä ja luonnon ilmiöitä yksinkertaisia tutkimusvälineitä ja keinoja
käyttäen.
VOIMA JA ENERGIA
VOIMA

• liike ja kitka

ENERGIA

• lämpö
• ravinto ja sen merkitys
• auringon valo

Ympäristö- ja luonnontieto
perusopetuksessa
Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista
koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen
sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja
ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä,
itseään ja muita ihmisiä, ihmisten erilaisuutta sekä
terveyttä ja sairautta.
Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu
tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan,
jossa lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat
sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellisen ja elämyksellisen opetuksen
avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja
luontosuhde.
Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja
sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja kehitystason perusteella sekä siten, että opiskelutilanteissa
voidaan työskennellä myös maastossa. Ympäristö- ja
luonnontietoon liittyvät käsitteet voidaan jäsentää
kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilasta,
ympäröivää maailmaa ja hänen toimintaansa yhteisön jäsenenä. Näiden kokonaisuuksien opiskelu
auttaa häntä ymmärtämään omaa ympäristöään sekä
ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.
Tavoitteet
Oppilas oppii
• toimimaan ympäristössään turvallisesti, ja itseään
suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä
• tuntemaan oman lähiseudun luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä havaitsemaan niissä tapahtu-

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

via muutoksia sekä hahmottamaan kotiseutunsa
osana Suomea ja Pohjoismaita
hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja
käyttämällä
tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia
tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan,
vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan
tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä
käyttämään kartastoa
esittämään eri tavoin ympäristöään ja sen ilmiöihin
liittyvää tietoa
käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä
sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja
selitetään.
luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutuksen
ymmärtäminen maapallolla.
suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja.
psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja
muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista.
terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen liittyviä käsitteitä, sanastoa ja toimintatapoja
sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja.

Ympäristö- ja luonnontieto
alkuopetuksessa
Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon,
fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy
kestävän kehityksen näkökulma. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, itseään ja
muita ihmisiä sekä terveyttä ja sairautta.
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Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu
tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan,
jossa lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja
oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja
kokemukset (ops § 15).

Tavoitteet
1. luokka
• saa elämyksiä ja kokemuksia luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja
kokeilemalla
• tutustuu yksinkertaisiin tutkimus- ja opiskeluvälineisiin sekä tiedonlähteisiin
• tutustuu käsitteisiin, joilla luonnonilmiöitä ja ympäristöä kuvataan ja selitetään
• opettelee kulkemaan ja retkeilemään luonnossa ja
huolehtimaan lähiympäristöstään

• oppii ryhmässä työskentelemällä myönteisiä vuorovaikutustaitoja
• oppii ymmärtämään oman turvallisuuden ja terveyden merkityksen ja toimimaan sen mukaan
2. luokka
• saa elämyksiä ja hankkii tietoja luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä eri tavoin
• oppii käyttämään yksinkertaisia tutkimus- ja opiskeluvälineitä sekä tiedonlähteitä
• oppii käsitteitä, joilla luonnonilmiöitä ja ympäristöä
kuvataan ja selitetään
• oppii toimimaan luonnossa ja lähiympäristössään
vastuullisesti
• kehittää myönteisiä vuorovaikutustaitoja ryhmässä
työskentelemällä
• oppii ymmärtämään oman ja toisten turvallisuuden
merkityksen ja toimimaan sen mukaan
• oppii vaikuttamaan oman lähiympäristönsä turvallisuuteen (mukaillen ops § 15 )

Keskeiset sisällöt
Eliöt ja elinympäristöt
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
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1. lk.

2. lk.

• koti ja koulu
• vuorokausi ja vuodenajat
• lähiympäristön hahmottaminen ja havainnollistaminen piirtämällä ja rakentamalla.

• luonnon- ja rakennetun ympäristön tutkiminen
sekä havaintojen kirjaaminen
• maapallon ihmisen elinpaikkana ja osana avaruutta
• muut taivaankappaleet:
• kartan lukemisen alkeet ja pääilmansuunnat

Ympäristön ilmiöitä ja aineita
1. lk.

2. lk.

• elollinen ja eloton luonto
• sää ja sen havainnointi
• lämpötilan mittaaminen esim. koulun omasta
säähavaintoasemasta
• veden ominaisuuksien ja olomuotojen
tutkiminen
• arkielämään kuuluvien aineiden ja esineiden
tutkiminen

•
•
•
•
•
•
•
•

sääilmiöiden syiden tutkiminen
valon ja äänen ja niiden lähteiden tutkiminen
ilman ominaisuuksien tutkiminen
aineen muuttumiseen tutustuminen esim. palaminen (tulee myöhemmin, voi ottaa pois tässä)
erilaisten materiaalien säästävä käyttö ja
kierrätys
magneettinen ilmiö
sähkö ja sähkön käyttäminen
näön ja kuulon suojeleminen

Ihminen ja terveys
1. lk.

2. lk.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• ihmisen kehon toiminnot, kasvu ja kehitys

ihmisen keho pääpiirteittäin
terveystottumukset
– monipuolinen - ravinto
hygienia
riittävä uni
liikunta
pukeutuminen
henkinen hyvinvointi
oma perhe
ystävyys
- tunteiden tunnistaminen

Turvallisuus
1. lk.

2. lk.

• luokan myönteinen ilmapiiri
• yhteiset sopimukset ja säännöt
• hyvät tavat
• välitunnin turvallisuus
• koulukiusaamisen ehkäisy
• 0-toleranssi kiusaamiseen
• henkinen ja fyysinen koskemattomuus
• erilaisuuden suvaitseminen
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Liikenne
1. lk.

2. lk.

• jalankulkijana liikenteessä
• matkustajana autossa
• vaaratilanteet ja niissä toimiminen

• pyöräilijänä liikenteessä
• kypärän käyttö

Sisällöt (voidaan käydä läpi eri luokkaasteilla opettajan harkinnan ja käytössä olevan oppikirjan mukaan)
3. luokka (3 tuntia viikossa)
Eliöt ja elinympäristöt
• Lähiympäristön kasvit ja eläimet, retket lähimaastoon
• Lemmikkieläimet
• Vesi eri vuodenaikoina
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo
ihmisen elinpaikkana
• Kotiseutuni
• Suomi kotimaana, kartta

Vipu
Kaltevataso
Kolmiorakenne
Jousi
Kitka

4. luokka (3 tuntia viikossa)

Ihminen ja terveys
• Minäkuvan vahventaminen
• Terveet elämäntavat

Eliöt ja elinympäristöt
• Solu elämän perusyksikkönä (rakenne tarkemmin
yläasteella)
• Erilaiset metsät, niiden kasvit ja eläimet (yleisimpiä ja paikallisia lajeja, esim. 5 lajin keräyttäminen)
• Luonto eri vuodenaikoina
• Keräilytuotteet, metsäretket, jokamiehen oikeudet
• Metsien suojelu
• Ruoan alkuperä

Turvallisuus
• Toisen kunnioittaminen
• Erilaisiin kulttuureihin tutustuminen
• Liikennekasvatus

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
• Suomen luonnontieteelliset alueet
• Pohjoismaat ja Baltia, kartta, koordinaatisto

Keksintöjä ja niiden käyttöä
Kiila
• Pyörä
• Hammaspyörä

Ympäristön ilmiöitä ja aineita
• Auringon valo ja lämpö
• Yhteyttäminen
• Ihmisen elinehdot

Ympäristön ilmiöitä ja aineita
• Veden eri olomuodot ja niiden tutkiminen
• Sää eri vuodenaikoina
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•
•
•
•
•

Ihminen ja terveys
• Yksilö ryhmän jäsenenä
• Oma hyvinvointini ja terveyteni
Turvallisuus
• Erilaisiin kulttuureihin tutustuminen
• Toisen kunnioittaminen
• Liikennekasvatus

5. luokka (3 tuntia viikossa)
Maatalouteen tutustuminen
• Viljelykasvit
• Tuotantoeläimet
• Ravinnon tuotanto

Eliökunta
• Elämän synty ja lajien kehitys: yksisoluisista
monisoluisiksi ja mereltä maalle
• Eliöiden ryhmittely
Maapallon karttakuvan hallitseminen
• Afrikka, Aasia, Australia ja Oseania
• Kartastojen ja diagrammien tulkitseminen yleisellä tasolla, olennainen nimistö
• Maapallon vyöhykkeisyyden hahmottaminen
(lämpö-, ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet)
Raaka-aineet ja energia
• Uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat
• Energialähteet ja niiden uusiutuvuus
• Energian säästäminen ja ilmastonmuutos

Ihmisen biologia
• Luut ja lihakset
• Ruoansulatus
• Hengitys
• Verenkierto
• Aivot ja hermosto
• Murrosikä
• Lisääntyminen
Avaruus
• Aurinkokuntamme
• Maapallon rakenne
• Avaruuden tutkiminen
Eurooppa
• Maanosat
• Ilmasto
• Kasvillisuus
• Pinnanmuodot
• Väestö, kulttuurit ja elinkeinot
• Valtiot, kartta

6. luokka (2 tuntia viikossa)
Eliöt, elinympäristö ja ihminen
• Yhteyttäminen ja ravintoketjut
• Luonnon monimuotoisuus
• Metsät ja suot
• Ympäristöystävällinen toiminta
• Retkeily, jokamiehen oikeudet
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7.6 Biologia ja maantieto

7.6.1 Biologia
Vuosiluokat 7 – 9
Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä
ja edellytyksiä. Opetus pyrkii kehittämään oppilaan
luonnontuntemusta sekä antamaan tietoa luonnon
perusilmiöistä. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat
myös ekologiaan, ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin sekä evoluutioon.
Opetuksessa pyritään kiinnittämään oppilaan
huomio ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin korostaen ihmisen vastuuta luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisessä. Keskeistä
opetuksessa on maastossa opiskelu, erilaiset retket
ja elämykset.
Tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet havainnoida ja tutkia luontoa. Oppilaille pyritään antamaan
myönteisiä kokemuksia luonnon opiskelusta toivoen
heille näin kehittyvän halun vaalia elämää sekä erilaisia elinympäristöjä.
Tavoitteet
Oppilas oppii
• käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä sekä
tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä
• tunnistamaan oman alueensa eliölajistoa
• hahmottamaan ekosysteemin rakenteen
• ymmärtämään elämän keskeisimpiä ilmiöitä –
eliöiden lisääntymisen, solun toiminnan ja fotosynteesin
• tuntemaan ihmisen perusrakenteen, keskeiset
elintoiminnot sekä hyväksymään itsessään tapahtuvat fyysiset ja psyykkiset muutokset
• luontoa säästävän ja suojelevan elämäntavan
Työtavat ja – menetelmät
• oppikirjat ovat pohjana opetustyössä
• monipuoliset oppimisympäristöt (audiovisuaaliset
laitteet)
• laboroinnit ovat hyvin tärkeässä asemassa biologian opetuksessa - oppilas hallitsee mikroskoopin
käytön työvälineenä
• retket erilaisiin luontokohteisiin
• kasvion keruu
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Keskeiset sisällöt (käydään läpi opettajan harkinnan ja käytössä olevan oppikirjan mukaan)
Vesistöt
• vesi elinympäristönä
• paneudutaan alueemme yleisimpiin kasvi- ja eläinlajeihin
• pohditaan ihmisen vaikutusta vesiekosysteemiin
– keskeisenä vesien pilaantuminen ja rehevöityminen
• erilaisia vesistöjä: joet ja järvet
• eliökunnan synty ja kehitys: eliökunnan pääryhmät,
elämä maapallolla eri aikakausina, eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä
Metsät
• tutustutaan metsäekosysteemiin ja sen monimuotoisuuden säilyttämiseen: metsän kasvuolosuhteet, vuodenaikojen vaihtelu, metsätyypit, metsien
kehitys, energian virtaus ja aineiden kierto ekosysteemissä, ravintoketjut ja -verkot
• opetellaan tunnistamaan alueemme tyypilliset
kasvit ja eläimet sekä sienet
• vuodenaikojen vaihtelu
• kerätään kasvio
• tutustutaan kasvin rakenteeseen, kasvien lisääntymiseen, kasvisolun erikoispiirteisiin sekä fotosynteesiin
• tutustutaan jokamiehen oikeuksiin
Ihminen
• tutkitaan solun rakennetta ja toimintaa
• perehdytään ihmisen anatomiaan sekä fysiologiaan
• tarkastellaan ihmisen lisääntymistä sekä perinnöllisyyden perusteita
• evoluutio
Ympäristö
• kulutus ja kestävä käyttö
• ympäristöongelmat: ilmastonmuutos, happamoituminen, ympäristön kemikalisoituminen
• luonnon monimuotoisuus ja sen merkitys

Biologian arvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Arviointi perustuu kirjallisten suoritusten sekä
muiden arvioitavien töiden arvosanoihin. Huomioon
otetaan myös tuntiaktiivisuus sekä harrastuneisuus.

Oppilas on
• asennoitunut myönteisesti opiskeluun
• yleensä aktiivinen
• suoriutuu yleensä hyvin tehtävistään
Vesistöt
Oppilas hallitsee
• järvityypit
• kasvillisuusvyöhykkeet sekä niiden tyyppilajit
• hyvin kurssin kasvi-, eläin- ja kalalajit
• eliöiden rakenteellisen sopeutumisen vesielämään
• käsitteet ravintoketju, rehevöityminen sekä happikato
• vesiekosysteemin ominaispiirteet
Metsät
Oppilas hallitsee
• metsien merkityksen Suomelle
• yleisimmät puulajimme
• hyvin yleisimmät kenttä- ja pohjakerroksen lajit
• puun kasvun – pituus- ja paksuuskasvu
• suvullisen ja suvuttoman lisääntymisen
• yhteyttämisen
• metsäekosysteemin ominaispiirteet
• hyvin metsätyypit
• hyvin nisäkäs- ja lintulajeja
Ihminen
Oppilas hallitsee
• solun perusrakenteen
• ihmisen anatomian ja keskeiset elintoiminnot
• ihmisen kehityksen pääpiirteet
• perinnöllisyyden perusteet ja keskeiset käsitteet
• evoluution pääpiirteet
Ympäristö
• ymmärtää ympäristöongelmien syyt ja mahdolliset
seuraukset

7.6.2 Maantieto
Vuosiluokat 7 – 9
Maantieto on yläasteella opetettava aine, joka toimii
yhdistävänä siltana luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen ajattelun välillä.
Opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia
alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Maantiedolla on

keskeinen vastuu oppilaiden maailmankuvan muodostumisessa. Se kehittää oppilaan kykyä tarkastella ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta
paikallistasolta globaalille tasolle. Aine ohjaa myös
seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa
sekä arvioimaan niiden vaikutuksia luonnolle ja
ihmisen toiminnalle.
Maantiedon opetuksella pyritään lisäämään
oppilaiden eri kulttuurien tuntemusta ja kykyä ymmärtämään ihmisen elämän sekä elinympäristöjen
erilaisuutta eri puolilla maailmaa.
Tavoitteet
Oppilas oppii
• tulkitsemaan erilaisia karttoja, käyttämään kuvia,
kaavioita, kirjallisuutta ja sähköisiä viestimiä tiedonlähteinä sekä arvioimaan kriittisesti tietolähteitä
• määrittämään alueen sijainnin ja paikkojen väliset
etäisyydet
• ymmärtämään planetaarisuuden vaikutukset maapallolla
• ymmärtämään ihmisen toiminnan ja luonnon vuorovaikutusta Suomessa, Euroopassa sekä muualla
maailmassa
• hahmottamaan maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutukset luontoon
• tuntemaan ja arvostamaan Suomen luontoa ja
rakennettua ympäristöä
• arvostamaan vieraita maita, kansoja ja kulttuureja
• ymmärtämään ihmisen vastuun ja riippuvuuden
ympäristöstä
Työtavat ja -menetelmät
• oppikirjat ja kartastot
• monipuoliset oppimisympäristöt (audiovisuaaliset
laitteet)
• tutkielmat
• retket (esim. Arktinen keskus, GTK, Pilke)
• asiantuntijavierailut

Keskeiset sisällöt (käydään läpi opettajan harkinnan ja käytössä olevan oppikirjan mukaan)
Esimerkkinä Amerikka
• perehdytään kartan käyttöön
• opitaan leveys- ja pituuspiirien käyttö paikanmäärityksessä
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• tutustutaan maapallon planetaarisuuteen ja sen
vaikutuksiin
• tarkastellaan maapallon sisäisiä ja ulkoisia tapahtumia
• tutustutaan alueen lämpö-, ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeisiin
• tuulet ja merivirrat
• tarkastellaan väestön alkuperää ja alkuperäis
kansoja
• tutustutaan alueen valtioihin ja kulttuureihin
Eurooppa
• Euroopan karttanimistöä  
• Euroopan ilmasto ja kasvillisuus
• Ilmastonmuutos
• Väestö ja asutus; väestönkasvu (globaalitilanne ja
Euroopan tilanne)
• Luonnonvarat ja niiden riittävyys
• Eri energiamuotojen vertailua, energian
säästäminen
• Euroopan elinkeinot: maatalous, teollisuus ja
tpalvelut
• Euroopan valtiotutkielma
• Maailman luontonimistö
Suomi
• Suomen kartta ja maisematyypit
• geologia: kivilajien synty, kallioperä ja kaivokset,
maaperä, jääkausi
• vesistö: sisävedet ja Itämeri
• suot tai tunturit
• väestö
• elinkeinot ja niiden vaikutus ympäristöön (erityisesti metsätalous)

Maantiedon arvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Arviointi perustuu kirjallisten suoritusten sekä
muiden arvioitavien töiden arvosanoihin. Huomioon
otetaan myös tuntiaktiivisuus ja harrastuneisuus.
Oppilas on
• myönteinen asenne opiskeluun
• aktiivinen oppitunneilla
• suoriutuu tehtävistään yleensä hyvin
Amerikka
Oppilas osaa
• ilmansuunnat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mittakaavan käytön
paikanmäärityksen asteverkon avulla
planetaariset asiat hyvin
vuodenaikojen vaihtelut
mannerlaattateorian ja laattojen liikkeiden
vaikutukset
Amerikan mantereen nimistön hyvin
ilmaston pääpiirteet sekä syyt eri alueiden välisiin
eroihin
laatia ilmastodiagrammin ja tulkita sitä
kasvillisuusvyöhykkeet
väestön alkuperän ja alkuperäiskansojen aseman
oppilas hallitsee esimerkkeinä opiskeltujen valtioiden ominaispiirteet hyvin

Eurooppa
Oppilas osaa
• Euroopan keskeisen nimistön hyvin
• Euroopan ilmaston pääpiirteet sekä niiden syyt
• ilmastonmuutoksen ilmiönä ja osaa arvioda sen
mahdollisia seurauksia
• hyvin Euroopan kasvillisuusvyöhykkeet
• kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja
ihmisen toimintaa
• hyvin Euroopan esimerkkivaltiot / tutkimansa
valtion
• ymmärtää syyt asutuksen jakautumiseen Euroopassa
• väestönkasvu (globaalitilanne ja Euroopan tilanne)
Suomi ja Pohjola
Oppilas osaa
• Suomen ja Pohjolan keskeisen nimistön
• kivilajien syntytavat
• pääpiirteissään selittää ilmastoon, säähän, jääkauteen ja maankohoamiseen liittyvät tekijät sekä
hallitsee näihin liittyviä maantieteellisiä termejä
• pääpiirteissään Suomen ekosysteemit (vesistöt,
suot ja metsät)
• Suomen luonnonmaantieteelliset alueet ja niiden
ominaispiirteet – ymmärtää perinne- ja kulttuurimaisemien arvon
• kuvata Suomen asutuksen ja elinkeinojen alueellisia piirteitä sekä sijoittumista maassamme
• Suomen maakunnat, kunnat Lapin alueella
• tärkeimmät väestönkehitykseemme vaikuttavat
tekijät
• Itämeren ympäristöongelmat
• käyttää karttoja, kartastoja, hyödyntää erilaisia
tietolähteitä sekä laatia että tulkita diagrammeja

7.7�Fysiikka ja kemia

Keskeiset sisällöt 5. luokka

Oppimisympäristö ja työtavat

Fysiikka

Fysiikan ja kemian opetuksen tehtävä on ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhallintaan
ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa, sekä
kehittää opiskelussa tarpeellisia oppimisvalmiuksia.
Kyseisiin tavoitteisiin pyritään mm. seuraavilla oppimisympäristöjen ja työtapojen valinnoilla:
• turvallinen ja asianmukaisesti varusteltu fyysinen
oppimisympäristö
• kokeellinen tutkimus, minkä lähtökohtana ovat
oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset
• laboratoriotyöskentely käyttäen sekä yksinkertaisia
välineitä että mahdollisuuksien mukaan nykyaikaisia tutkimus- ja mittalaitteistoja
• tietotekniikan hyödyntäminen tiedonhankinnassa,
mittauksissa ja tulosten käsittelyssä mahdollisuuksien mukaan
• opettajajohtoiset opetuskeskustelut ja sosiokonstruktiiviseen ajatteluun pohjautuva tiedon
rakentaminen ryhmässä

Luonnon rakenteet
• Maan ja Kuun liikkeet ja niistä johtuvia ilmiöitä:
vuorokaudenajat, vuodenajat, Kuun vaiheet ja
pimennykset, vuorovesi
• aurinko ja aurinkokunnan rakenne, tähtitaivas
• vuorovaikutuksesta aiheutuvia voimia: painovoima,
liukukitka ja vierimiskitka ja niiden vertailu, ilman- ja
vedenvastus
• voimat tasapainossa
• liiketilan muutos vaatii voimaa: tasainen liike,
kiihtyvä liike ja nopeus
• luonnontieteellisen tiedon soveltaminen liikenteen
vaaratilanteisiin

Vuosiluokat 5 – 6
Tavoitteet
Opiskelun tavoitteena on, että oppilas
• oppii työskentelemään ja toimimaan turvallisesti
itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita
• oppii tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään
tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan
tiedon luotettavuutta
• oppii tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja
mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöihin
ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita
• oppii tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä
kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöiden,
aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden
välisiä riippuvuuksia
• oppii käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysiikan
ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä
• oppii ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden
haitallisuuden

Kemia
Aineet ympärillämme: vesi ja ilma
• veden ominaisuudet
• vesi liuottimena
• luonnonvesien tutkiminen, veden laatu, happamuus
• veden puhdistaminen
• vesien suojelu
• puhtaat aineet (alkuaineet ja yhdisteet) ja seokset
• ilman koostumus ja ilmakehä

Keskeiset sisällöt 6. luokka
Fysiikka
Energia ja sähkö
• jännitelähteet: paristo ja akku
• valon, lämmön ja liikkeen tuottaminen sähkön
avulla
• kodin sähkölaitteet ja sähköturvallisuus
• erilaisia sähkön ja lämmön tuotantotapoja
• generaattorin toimintaperiaate
• energialähteet: uusiutuvat ja uusiutumattomat
luonnonvarat, maapallon energiavarat ja energian
säästäminen
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Kemia
Aineet ympärillämme
• maaperästä saatavien aineiden luokittelu
• maaperän alkuaineiden kemiallisia merkkejä
• aineiden erottamismenetelmiä: suodatus, kiteytys
ja seulominen
• elinympäristön aineiden ja tuotteiden ominaisuudet
(esimerkiksi happamuus) ja elinkaari
• elinympäristön aineiden ja tuotteiden alkuperä,
turvallinen käyttö ja kierrätys
• päihde- ja huumausaineet: ominaisuudet, haitat,
asennekasvatus

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan
päättyessä
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
• osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja
ympäristöään suojellen sekä noudattaa annettuja
ohjeita
• osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja
mittausvälineillä sekä osaa kohdistaa havaintojen
teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimerkiksi
liikkeeseen tai lämpötilaan ja niiden muutoksiin
• osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mittaustuloksiaan esimerkiksi
taulukoiden avulla sekä selittää luonnon perusilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä
syy-seuraussuhteita, esimerkiksi mitä suurempi
massa kappaleella on, sitä vaikeampi se on saada
liikkeelle tai pysäyttää
• osaa tehdä yksinkertaisia kokeita, esimerkiksi
tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteän aineen
liukenemiseen
• osaa käyttää käsitteitä, suureita (kuten massa,
pituus, pinta-ala, tilavuus, lämpötila ja nopeus) ja
niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden ja ilmiöiden
ominaisuuksien kuvailemisessa, vertailemisessa ja
luokittelussa
• osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä
pohtia sen oikeellisuutta aikaisempien tietojensa,
tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella
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Energia ja sähkö
Oppilas
• tuntee eri jännitelähteitä, kuten paristo ja akku
sekä osaa tehdä kokeita, joissa sähköä käytetään
valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen
• tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä osaa luokitella
luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin.
Luonnon rakenteet
Oppilas
• osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia
kuten painovoima, kitka sekä ilman- ja vedenvastus
sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä
• osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa ja
liikenteessä
• tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä,
kuten vuorokaudenajat, vuodenajat, Kuun vaiheet,
pimennykset sekä tuntee Aurinkokunnan rakenteen ja osaa tehdä havaintoja tähtitaivaasta
• osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa
arkiympäristössä
Aineet ympärillämme
Oppilas
• tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän
kaasujen kemiallisia merkkejä sekä ymmärtää
ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä
• osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä
tietää, miten vesiä puhdistetaan
• osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee
maaperän alkuaineiden kemiallisia merkkejä sekä
osaa käyttää erilaisia aineiden erottamismenetelmiä, kuten suodatusta, kiteytystä ja seulomista
• tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja elinkaaresta sekä
osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia
esimerkiksi happamuutta
• tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja
huumaavista aineista, tietää, miksi ne ovat haitallisia, ja antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö
on vaarallista.

Vuosiluokat 7 – 9
Fysiikka
Vuosiluokilla 7–9 fysiikan opetuksen ydintehtävänä
on laajentaa oppilaan tietämystä fysiikasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa
kokeellisen tiedonhankinnan taitoja.
Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan
aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset, joista edetään kohti fysiikan
peruskäsitteitä ja lakeja. Kokeellisuuden tehtävänä
on auttaa oppilasta hahmottamaan luonnontieteiden
luonnetta ja omaksumaan uusia luonnontieteellisiä
käsitteitä, periaatteita ja malleja sekä kehittää kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja ja innostaa
oppilasta fysiikan opiskeluun.
Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen sekä
tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin
elämän eri tilanteissa.
Opetus antaa oppilaalle valmiuksia keskustella
ja kirjoittaa fysiikan ja teknologian tiedonalaan
kuuluvista asioista ja ilmiöistä tarkoituksenmukaisia
käsitteitä käyttäen sekä auttaa häntä ymmärtämään
fysiikan ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä
elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.
Fysiikan opiskelu tukee oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja nykyaikaisen maailmankuvan
muodostamista sekä antaa valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja erityisesti energiavarojen käyttöön ja
ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa.
Tavoitteet
Oppilas oppii
• työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä
turvallisesti ja yhdessä toisten kanssa
• luonnon tutkimisen taitoja, kuten kysymysten
tekeminen ja ongelmien hahmottaminen
• havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä,
vertailua ja luokittelua, hypoteesin esittämistä ja
sen testaamista sekä tulosten käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen
• suunnittelemaan ja tekemään luonnontieteellisen
tutkimuksen, jossa vakioidaan ja varioidaan luonnonilmiöissä vaikuttavia muuttujia ja selvitetään
muuttujien välisiä riippuvuuksia

• muodostamaan yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden selittämisessä sekä tekemään
yleistyksiä ja arvioimaan tutkimusprosessin ja
tulosten luotettavuutta
• käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä kuvatessaan fysikaalisia ilmiöitä ja
teknologiaan kuuluvia asioita
• arvioimaan eri lähteistä hankkimansa tiedon luotettavuutta
• käyttämään erilaisia graafisia ja algebrallisia malleja
ilmiöiden selittämisessä, ennusteiden tekemisessä
ja ongelmanratkaisussa
• tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä
tapahtuvia energiamuutoksia, erilaisia luonnon
rakenteita ja rakenneosien vuorovaikutuksia sekä
ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita

Keskeiset sisällöt ja aihealueet
7. luokka
Fysiikka luonnontieteenä
• fysiikan työtapoja
• mittaamisen perusteet
• luonnon rakenteet ja mittasuhteet
Värähdys- ja aaltoliike
• erilaiset värähdys- ja aaltoliikkeiden perusilmiöt
sekä aaltoliikkeen synty ja vastaanottaminen sekä
havaitseminen, heijastuminen ja taittuminen sekä
niihin liittyvät ominaisuudet, suureet ja lait
• äänen ja valon merkitys ja sovellukset
• optisten laitteiden toimintaperiaatteita
8. luokka
Liike ja voima
• vuorovaikutus ja niistä syntyvät voimat sekä niistä
aiheutuvat liike- ja tasapainoilmiöt sekä niiden
esiintyminen ympäristössä
• liike, tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen mallit
• voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
Lämpö
• kappaleiden ja aineiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen liittyvät ilmiöt sekä niiden kuvaaminen
tarkoituksenmukaisilla käsitteillä ja laeilla
• lämpöilmiöiden merkitys ja sovellukset
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• energian säilyminen ja huononeminen
• lämpö energiamuotona
9. luokka
Sähkö
• kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset
voimat
• tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt sekä näiden
ilmiöiden soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä
elämässä ja tekniikassa
• sähkömagneettinen induktio ja sen käyttö energian
siirrossa
• sähkön käyttö kotona
Luonnon rakenteet
• rakenneosien mittasuhteet ja rakenteita koossa
pitävät vuorovaikutukset
• energian sitoutuminen ja vapautuminen rakenneosien välisissä prosesseissa
• radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio, ionisoiva säteily ja sen vaikutus elolliseen luontoon
• säteilyltä suojautuminen
• säteilyn käyttö (esim. palovaroitin, syövän hoito)

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
• osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen
ja yhdessä toisten kanssa
• osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella yksinkertaisia
kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa
asettaa tavoitteita tai päämääriä yhdessä muiden
oppilaiden kanssa
• osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia,
esittää tulokset esimerkiksi taulukoiden ja kuvaajien avulla sekä tulkita niitä
• osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten luotettavuutta,
tarkkuutta ja mielekkyyttä
• tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että
fysiikan tietoja ja kokeellista tiedonhankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä sekä
tekniikassa
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Liike ja voima
Oppilas
• osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä
sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, kuten aika,
matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima
• osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen
ja kiihtyvän liikkeen mittaustuloksista sekä tulkita
niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä
koskevien ennusteiden tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen
• ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden,
esimerkiksi vivun, toimintaperiaatteen ja tietää
mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden
sovelluksia
• osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia
kuvaavia suureita ja osaa selittää niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden
tiheyksiä ja selittää tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä,
kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan
• tuntee työn ja energian välisen yhteyden
• ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan
Värähdys- ja aaltoliike
Oppilas
• tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi aaltoliikkeen synnyn, etenemisen,
vastaanottamisen, heijastumisen ja taittumisen
• tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä
ympäristöstään ja niille ominaisia ilmiöitä sekä osaa
luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien
suureiden avulla
• osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä
selittää valonsädettä mallina käyttäen erilaisia
näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien
toimintaa
• ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja
yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi melu ja siltä
suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa
Lämpö
Oppilas
• tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja
varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa tulkita
niitä
• osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten
lämpölaajenemista ja kappaleen lämpenemistä,
niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien
avulla

• osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tarkastellessaan ja
selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä
Sähkö
Oppilas
• osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden
turvallisen ja taloudellisen käytön periaatteet sekä
osaa arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden
käyttökustannuksia
• ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuksien vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä
ennusteita virtapiirin toiminnasta ja käyttää kytkentäkaaviota virtapiirin mallina
• tuntee sovelluksia kuten sähkölaitteet ja sähköinen
viestintä
• tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä
prosesseja kuten muuntajan toiminta, osaa selittää
energian muuntumisen voimalaitoksessa sekä
arvioida erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja haittoja.
Luonnon rakenteet
Oppilas
• tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia, pystyy
erottamaan vaaralliset säteilylajit vaarattomista ja
osaa suojautua säteilyltä
• hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita
alkeishiukkasista galakseihin ja osaa havainnollistaa
näitä rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla
• osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan
käsitteitä muun muassa energia, vuorovaikutus ja
säteily
• ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä
osaa antaa esimerkkejä energian muuntumisesta
erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja
kiven putoamisessa

Vuosiluokat 7 – 9
Kemia
Kemian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on
laajentaa oppilaan tietämystä kemiasta ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä ohjata luonnontieteille
ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan ja tietojen
käyttämiseen elämän eri tilanteissa.

Opetus antaa oppilaalle persoonallisuuden
kehittymisen ja nykyaikaisen maailmankuvan muodostamisen kannalta välttämättömiä aineksia ja se
auttaa ymmärtämään kemian ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja
yhteiskunnassa.
Kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja keskustella
erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja
teollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta
ottamaan vastuuta ympäristöstään.
Opetus tukeutuu kokeelliseen lähestymistapaan,
jossa lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen. Tästä
edetään ilmiöiden tulkitsemiseen, selittämiseen ja
kuvaamiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten
reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä.
Kokeellisuuden tulee auttaa oppilasta hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan
uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja
malleja, kehittää käden taitoja, kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja sekä innostaa oppilasta
kemian opiskeluun.
Tavoitteet
Oppilas oppii
• työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen
• käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan
kannalta tyypillisiä tutkimusmenetelmiä, myös
tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä arvioimaan tiedon
luotettavuutta ja merkitystä
• tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen sekä
tulkitsemaan ja esittämään tuloksia
• aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja sekä niiden merkityksen luonnolle
ja ympäristölle
• tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja käyttämään niitä
• aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia
käsitteitä ja malleja
• kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita
reaktioyhtälöiden avulla
• soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa
ja valinnoissa
• tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle että yhteiskunnalle
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Keskeiset sisällöt
7. Luokka
Kemiaa tutkimaan
• turvallinen työskentely
• kokeellisten tuloksien esittäminen ja tulkitseminen
• alkuaineiden ja yhdisteiden merkitseminen, luokittelu ja erottaminen
• reaktionopeuksien vertailu
Ilma ja vesi
• ilmakehän aineet ja niiden merkitys ihmiselle ja
luonnon tasapainolle
• vesi ja veden ominaisuuksia, kuten happamuus ja
emäksisyys
• aineiden paloherkkyys, palamisreaktio, sen kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä palamistuotteiden ominaisuudet ja vaikutukset ympäristössä
8. Luokka
Raaka-aineet ja tuotteet
• alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia
• aineiden rakenteiden ja ominaisuuksien selittäminen atomimallin sekä jaksollisen järjestelmän avulla
• hapot ja emäksiset aineet
• tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja
yhdisteet ja niiden ominaisuudet sekä tuotteiden
valmistus, käyttö, riittävyys ja kierrätettävyys
• reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tasapainottaminen
• sähkökemiallisia ilmiöitä, sähköpari, elektrolyysi ja
niiden sovellukset
9. Luokka
Elollinen luonto ja yhteiskunta
• hiili, hiilivedyt, öljynjalostusteollisuus ja sen tuotteita
• orgaanisten yhdisteiden hapettumisreaktioita ja
reaktiotuotteita, kuten alkoholit ja karboksyylihapot
sekä niiden ominaisuudet ja käyttö
• hiilihydraatit, valkuaisaineet, rasvat, niiden koostumus ja merkitys ravintoaineina sekä teollisuuden
raaka-aineina
• fotosynteesi ja palaminen, energialähteet
• pesu- ja kosmeettiset aineet ja tekstiilit
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas
• osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä
• osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä
kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutkitaan aineen
palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja
syntyneen vesiliuoksen happamuutta
• osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä
• tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäristössä, esimerkiksi
hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja happamoituminen
• tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esimerkiksi
fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon
energiavarannolle sekä korroosion ja korroosiolta
suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa
• tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden
lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia ihmisen
ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten
polttoaineiden palamistuotteita ja raskasmetalleja
• tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus sekä niiden tuotteita ja niiden
merkityksen jokapäiväisessä elämässä
• osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen
elinkaaren ja osaa tehdä valintoja kuluttujana
• osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan
aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia ilmiöitä,
esimerkiksi happamuutta, sähkönjohtokykyä ja
olomuodon muutoksia
• osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää
tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokittelussa,
tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi
epäjalot ja jalot metallit
• osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen
• osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreaktion yhtälön
• osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä
atomin uloimman elektronikuoren rakenteen tai
alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä.

7.8 Terveystieto
Terveystieto esiopetuksessa
Esiopetuksessa edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä kasvua ja kehitystä.
Lapsen terveyttä edistetään kokonaisvaltaisesti,
päivittäisiin askareisiin liittyvänä toimintana. Terveyskasvatus on laaja-alainen sisältöalue integroituen
useisiin sisältöalueisiin mm. fyysiseen ja motoriseen
kehitykseen, kieleen ja vuorovaikutukseen, ympäristö ja luonnontietoon, taiteeseen ja kulttuuriin sekä
eettiseen kasvatukseen ja sosiaalisiin taitoihin.

Terveystieto perusopetuksessa
Vuosiluokat 7 – 9
Tavoitteet
Terveystiedon opetuksen tavoitteena on edistää
oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta
tukevaa osaamista.

TERVEYS

Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi
toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään tietoja ja
taitoja terveydestä sen ylläpitämisestä ja edistämisestä sekä sairauksista, niiden hoidosta ja ennaltaehkäisystä. Lisäksi kehitetään valmiuksia ottaa vastuuta
omasta ja toisten terveydestä sekä valmiuksia oppia
tekemään terveyttä edistäviä valintoja.
Oppiaine on oppilaslähtöinen, toiminnallinen sekä
osallistuvuutta ja vuorovaikutusta tukeva. Opetuksen
lähtökohtana on nuoren arki, kasvu ja kehitys sekä
elämänkulku Opetuksessa huomioidaan koulun
arjessa ja nuoren elinympäristössä esille tulevat asiat
ja turvallisuuteen liittyvät seikat. Opetuksessa kehitetään tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen liittyviä
taitoja sekä edistetään terveyden ja hyvinvoinnin
kriittistä arvopohdintaa.
Yleiset järjestelyt
Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1 – 4 osana ympäristö ja luonnontietoa oppiaineryhmää, vuosiluokilla
5 – 6 osana biologia/maantieto ja fysiikka /kemia ja
vuosiluokilla 7-9. terveystieto on itsenäinen oppiaine.
Perusopetuksen tuntijako: 7lk:lla 1.4–1.6, 8lk:lla
0.4–0.6 ja 9lk:lla 1 tunti viikossa. Terveystiedon
opetusta suunnitellaan yhteistyössä biologian,

PSYYKKINEN TERVEYS
• terveen itsetunnon tukeminen
• psyykkinen tasapaino; tunne-elämän vahvistaminen ja sosiaalisen syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäiseminen
FYYSINEN TERVEYS
• terveelliset ruokailutottumukset
• säänmukainen pukeutuminen
• henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen
• turvallisuuskasvatus; turvallinen liikkuminen lähiympäristössä
• fyysisten vammojen ennaltaehkäisy
• lepo
SOSIO-EMOTIONAALINEN TERVEYS
• ohjataan myönteisiin ihmissuhteisiin
• väkivallan välttäminen
• toimiminen ryhmässä ja vuorovaikutustaidot
• suvaitsevaisuus
• sosiaalinen tuki; toisten auttaminen
• vastuullisuus
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maantiedon, fysiikan, kemian, kotitalouden, liikunnan
ja yhteiskuntaopin opetuksen sekä oppilashuollon
henkilöstön kanssa.

Arviointi
Terveystiedon arvioinnin tehtävänä on ohjata ja
kannustaa opiskelua ja kuvat, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet. Arvioinnin kohteena on
oppilaan aktiivinen osallistuminen sekä opiskelu.
Arviointimenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi
päiväkirjatyöskentelyä, portfoliota tai itsearviointia,
johon on liitetty opettajan kommentointi. Oppilasta
ohjataan ja kannustetaan omien elämäntapojensa
kehittämiseen. Palautetta annetaan oppimisen edistymisen lisäksi myös terveystottumuksia koskevista
valinnoista.
Terveystiedon päättöarvioinnin kriteerit
arvosanalle 8
Kasvu ja kehitys
Oppilas
• tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämän kulkuun
• osaa selittää, miten unen ja levon merkityksen vireydessä sekä hyvinvoinnissa, antaa esimerkkejä terveyden kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta
ravinnosta ja tietää liikunnan terveysvaikutuksia
• osaa kuvat hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan
yhteisön ominaispiirteitä sekä antaa esimerkkejä
keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista
• tietää, miten hoitaa itseään ja terveyttään
• osaa pohtia nuorten ongelmatilanteiden syitä ja
seurauksia sekä kuvata niiden mahdollisia ratkaisuja
Terveys arkielämän tilanteissa
Oppilas
• tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä sekä
osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä
• osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden
kuten tupakan, nuuskan, alkoholin, huumeiden ja
liuottimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja terveys
riskejä sekä käytön syitä ja seurauksia ja antaa
perustellen esimerkkejä keinoista välttää niiden
käyttöä
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• tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön esimerkkejä
väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kommunikaatiosta
• osaa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita
sairauksia ja kuvat esimerkein niiden ehkäisyä
pääpiirteissään
• tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita ja osaa
kuvata tai esittää, miten erilaisissa vaara- ja onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua
Voimavarat ja selviytymistaidot
Oppilas
• osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita
ja kuvat niiden syitä sekä antaa esimerkkejä siitä,
miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen sopivalla
tavalla
• osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan sekä tietää lääkkeiden tarkoituksenmukaisen
käytön perusteet
• osaa pohtia elämäntapavalintojen merkitystä
terveydelle ja perustella tai näyttää esimerkein
arkielämän terveyttä edistäviä valintoja
• osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen
liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja arvioida kriittisesti
erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä
Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
Oppilas
• tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä
• osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta
ja antaa esimerkkejä niitä edistävistä keinoista
omassa lähiympäristössään
• tietää oman koulun ja kunnan keskeisiä terveys- ja
hyvinvointipalveluja, osaa hakeutua niihin ja kuvata
esimerkein, miten palveluja käytettäessä toimitaan
tarkoituksenmukaisesti
• osaa kuvat keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia,
toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskevaa
lainsäädäntöä

Terveystiedon keskeiset tavoitteet ja
oppisisällöt
Taustaa aihekokonaisuuden valinnalle
7. luokka
7. luokalle tulevan nuoren elämä on täynnä muutoksia: oma keho muuttuu, seksuaalisuus herää, ystävät
tulevat tärkeämmiksi ja itsenäistyminen vanhemmista alkaa. Tässä vaiheessa nuori tarvitsee tukea
minäkuvan vahvistumiselle, omien vahvuuksien
löytämiselle ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle.
Keskeisin tavoite
• tukea nuoren itsenäistymistä, identiteetin ja
itsetunnon kehitystä sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja
8. luokka
8- luokkalainen nuori elää monella tapaa valintojen
aikaa. Useille murrosiän pahin kuohuntavaihe on meneillään. Tytöt miettivät yhä enemmän ruokavaliota.
Pojilla kehon muuttuminen voi innostaa lihasharjoituksiin. Ensimmäiset tupakka- ja alkoholikokeilut
ovat tulossa ajankohtaisiksi. Nyt on siis syytä pohtia
erilaisten valintojen merkitystä terveydelle.
Keskeisin tavoite
• osoittaa elämäntapojen vaikutus omaan hyvinvointiin ja terveyteen
• kannustaa ottamaan vastuuta omasta terveydestään
• kehittää kykyä tehdä omaa terveyttä koskevia
yksinkertaisia hoitoratkaisuja ja – suunnitelmia
=itsehoito
• kehittää terveyden lukutaitoa eli kykyä osata tulkita ja ymmärtää terveyteen liittyvää tietotulvaa
9. luokka
Elämä on monimutkainen kokonaisuus: Vaikka meillä
olisi hyvä itsetunto sekä tiedot ja taidot oikeiden –
terveyttä edistävien päätösten tekemiseen, voimme
silti sairastua tai voimme joutua kohtaamaan muita
vaikeuksia. Opintojaso antaa eväitä kansanterveyden
ja ympäristöterveyden ymmärtämiseen.

Keskeisin tavoite
• antaa ymmärrystä ja kykyä kohdata elämän mukanaan tuomia vaikeuksia.
7. luokka
Keskeiset sisällöt
• mitä on terveys
• fyysinen kasvu ja kehitys sekä siihen vaikuttavat
tekijät; riittävän unen ja levon merkitys, säännöllisen liikunnan vaikutus terveyteen, ravitsemus,
hygienia
• psyykkinen kasvu ja kehitys; läheiset ihmissuhteet,itsetuntemus,itsensä
arvostaminen,itsenäistyminen
• sosiaalinen kasvu ja kehitys; ystävien ja ryhmän
vaikutus, yhteisöllisyys, vuorovaikutustaidot,
tunteet ja niiden ilmaiseminen,ristiriitojen selvittäminen
• murrosiän muutokset ja heräävä seksuaalisuus
• elämänkaari; eri ikäkaudet,syntymä ja kuolema
• liikenne;pyöräilija,jalankulkija
• ensiapu
• tupakka ja alkoholi
8. luokka
Keskeiset sisällöt
• elämäntapojen vaikutus terveyteen
• yleisimmät ruoka-allergiat, eritysruokavaliot
• seksuaaliterveys; käsite-seksuaalisuus, läheiset
ihmissuhteet, seksuaalikäyttäytyminen; siihen
liittyvät normit ja arvot, ehkäisy ja sukupuolitaudit
• tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet; oireiden
tunnistaminen ja hoitaminen
• yksilön vastuu itsestään; omasta terveydestä ja
turvallisuudesta huolehtiminen
• tupakka, alkoholi, huumeet
• liikenne; mopoilija
• ensiapu
• liikunnan vaikutukset mielenterveyteen
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9. luokka
Keskeiset sisällöt
• henkilökohtaiset voimavarat, sosiaalinen tuki ja
turvaverkostot, terveydenhuolto- ja hyvinvointi
palvelut sekä kansalaisjärjestöjen työ
• kansanterveys ja kansantaudit
• syömishäiriöt
• mielenterveys, kriisit ja niistä selviytyminen
• työterveys, ergonomia
• ympäristö ja terveys
• vaaratilanteet ja onnettomuudet
• tapaturmat ja ensiapu
• liikenneturvallisuus
• tupakka, alkoholi, huumeet; päihteiden mainonta ja
tupakoinnin lopettaminen
• liikunta; turvallinen liikkuminen ja doping
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7. luokka
Keskeiset sisällöt

8. luokka
Keskeiset sisällöt

9. luokka
Keskeiset sisällöt

• mitä on terveys
• fyysinen kasvu ja kehitys sekä
siihen vaikuttavat tekijät: riittävän unen ja levon merkitys,
säännöllisen liikunnan vaikutus
terveyteen, ravitsemus
• mielihyvä ja riippuvuus ja
valinnat
• tupakka
• nuoruuden kehityksen erityispiirteet ja tarpeet, heräävä
seksuaalisuus, hygienia
• psyykkinen kasvu ja kehitys;
läheiset ihmissuhteet, itsetuntemus, itsensä arvostaminen ja
itsenäistyminen
• sosiaalinen kasvu ja kehitys,
ystävien ja ryhmän vaikutus,
yhteisöllisyys
• vuorovaikutustaidot: tunteet
ja niiden ilmaiseminen, ristiriitojen selvittäminen ja mieltä
painavista asioista puhuminen
yksilön velvoitteet yhteisössä:
suvaitsevaisuus, välittäminen ja
huolenpito

• elämäntapojen vaikutus
terveyteen
• terveiden elämäntapojen
merkitys hyvinvoinnillemme,
yleisimmät ruoka-allergiat,
erityisruokavaliot, syömishäiriöt
• mielihyvä ja riippuvuus ja
valinnat; alkoholi, päihde- ja
vaikuteaineet
• työterveys; ergonomia
• tavallisimmat tartuntataudit
ja sairaudet; oireiden tunnistaminen, sairastaminen ja
hoitaminen
• seksuaaliterveys; seksuaalisuus, läheiset ihmissuhteet,
käyttäytyminen, siihen liittyvät normit ja arvot, sukupuolitaudit
• yksilön vastuu itsestään;
omasta terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen
epäterveellisistä elintavoista
aiheutuvat kansantaudit

• henkilökohtaiset voimavarat,
sosiaalinen tuki ja turvaverkostot, terveydenhuolto- ja
hyvinvointipalvelut sekä
kansalaisjärjestöjen työ.
• ihmisen elämän kulku ja
siihen liittyvät muutokset, eri
ikäkaudet, syntymä, kuolema.
• kriisit ja niistä selviytyminen
• ympäristö ja terveys
• perintötekijät ja terveys
• kansanterveys ja kansantaudit
• mielenterveys
• vaaratilanteet, onnettomuudet, tapaturmat ja ensiapu,
liikenneturvallisuus

7.9�Uskonto
Etiikka ja katsomus esiopetuksessa
Uskontokasvatuksen ja eettisen kasvatuksen avulla
pyritään kehittämään lapsen arvomaailmaa siten, että
hänestä kasvaa eettisesti vahva ihminen, joka pyrkii
hyvään. Uskontokasvatuksella ja eettisellä kasvatuksella vahvistetaan lapsen kasvua yhteisöllisyyteen,
hyvään itsetuntoon ja vastuuseen itsestä, toisista
ja ympäristöstä. Lapselle annetaan mahdollisuus
oppia tuntemaan ja arvostamaan oman kotiseudun
kulttuuri- ja luontoperintöä. Opetuksessa käsitellään
suvaitsevaisuutta, kohtuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja reiluutta, rohkeutta ja omaa identiteettiä
sekä hyväntahtoisuutta ja huolenpitoa.

EETTINEN KASVATUS

Uskontokasvatuksen tulee olla myönteistä ja
kodin vakaumusta kunnioittavaa. Opetuksessa pyritään tukemaan lapsen persoonallista kehittymistä.
Päämäärinä ovat vastuulliseksi kasvaminen, elämän
kunnioittaminen ja rakkaus sekä rohkeus kohdata
uusia elämäntilanteita. Tavoitteena on mahdollisuus
kohdata uskontoon liittyviä asioita ja tutustua uskonnollisiin juhliin sekä siihen, miten ja miksi niitä
vietetään. Esiopetuksessa voidaan myös antaa
mahdollisuus tutustua oman ja muiden uskontojen ja
vakaumusten keskeisimpiin sisältöihin ja tapoihin.

ITSENSÄ TUNTEMINEN
• tunne-elämää rikastuttavia kokemuksia
• olemme erilaisia
• toisten tunteiden huomioonottaminen
• oma ryhmä, me –henki
• yhdessä toimiminen
HYVÄT TAVAT
• ristiriitojen selvittäminen, sopiminen ja neuvotteleminen
• sääntöjen merkitys yhdessä toimimisessa
• aikuisten kunnioittaminen
• keskustelutaitojen harjoittaminen
• hyvä ja paha saduissa ja elämässä
• käytöstavat
VASTUUNTUNTO JA TYÖNTEKO
• omista tavaroista huolehtiminen
• vastuun saaminen
• työn loppuun saattaminen
• oman ja toisen työn arvostaminen
• oman työn arvioinnin harjoittelu

USKONTO

•
•
•
•
•
•
•

perusturvallisuuden kokeminen
hiljentyminen ja rukous
kirkollisia juhlia: adventti, joulu ja pääsiäinen
Raamatun kertomuksia
lasten hengelliset laulut ja virret
tutustuminen kotiseurakuntaan
lapsen uskonnollisiin kysymyksiin vastaaminen
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VUODEN JUHLAPYHÄT

ITSENÄISYYSPÄIVÄ JA JOULUNAIKA
Toiminnassa huomioidaan itsenäisyyspäivä. Joulua odotellessa luodaan
joulutunnelmaa erilaisin jouluvalmisteluin ja juhlin.
• kotimaani Suomi ja Suomen lippu
• valmistaudumme jouluun
• joulu ennen ja nyt
PÄÄSIÄINEN
Valmistaudumme pääsiäiseen ja tutustumme pääsiäisen perinteisiin.
KALENTERIVUODEN JUHLAPYHÄT
• mm, äitienpäivä, isäinpäivä, vappu

ENTISAJAN TYÖT, TAVAT
JA TARINAT

•
•
•
•
•
•

perinnelaulut, lorut ja leikit
kansansadut, arvoitukset
lapsen leikki ennen ja nyt
entisajan esineitä
miten ennen elettiin
tutustumista Kalevalaan

7.9.1 Evankelisluterilainen uskonto
perusopetuksessa

kokemusten ja tietojen kautta. Oppilasta myös
rohkaistaan eettiseen arviointiin ja vastuuseen.

Evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan kehityksen
ja kasvun kannalta keskeisiä tekijöitä. Opetuksen
tavoitteena on laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.
Aihekokonaisuudet sisältyvät soveltuvin osin
evankelisluterilaisen uskonnon sisältöihin esim.
kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys; kirkkovuoden
juhlat, vieraat uskonnot ja erilaiset maailmankatsomukset.

Tavoitteet
Oppilas
• oppii tuntemaan evankelisluterilaisen kirkon perussanoman
• tutustuu Jeesuksen elämään ja opetuksiin
• tutustuu kirkkovuoden juhliin ja niiden tapoihin
• tutustuu oman seurakunnan toimintaan
• tutustuu muihin kirkkoihin ja uskontoihin, mikäli ne
liittyvät oppilaan elämään
• pohtii hyvään ja pahaan liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja soveltaa niitä
(mukaillen ops 19§)

Vuosiluokat 1 – 2
Evankelisluterilainen uskonto alkuopetuksessa
Alkuopetuksessa opetuksen tulee tarjota aineksia,
joiden avulla oppilas voi rakentaa maailmankatsomustaan. Keskeisintä on oppilasta ympäröivään
uskonnolliseen maailmaan tutustuminen omien
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Vuosiluokka 1
Keskeiset sisällöt
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
• Jumala Taivaan Isänä, Jumala kuulee rukoukset
• minun juureni: minun perheeni erilaisia perheitä
• toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus

• suvaitsevaisuus
• muihin uskontoihin tutustuminen mikäli ne liittyvät
oppilaiden elämään
Raamatun kertomuksia ja opetuksia
• elämää Jeesuksen aikana
• Jeesus lapsena
Eettisyyteen kasvattaminen
• yhdessä elämisen kysymykset (esim. yhteistyö,
kilpailu, säännöt kiusaaminen, anteeksipyytäminen
ja – anto hyvä ja paha, oikein vai väärin)
Luterilaisen kirkon elämä
• kirkkorakennus: tutustumiskäynti kirkkoon tai
kappeliin
• virsikirja
• seurakunnan työntekijöitä: esim. pappi ja lapsityöntekijä, suntio
• kirkkovuoden juhlia
• virsiä ja lasten hengellisiä lauluja

Vuosiluokka 2
Keskeiset sisällöt
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
• Jumala Luojana (luomiskertomus)
• minun sukuni, arvoja ja perinteitä
• toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus
• suvaitsevaisuus
Raamatun kertomuksia ja opetuksia
• Jeesuksen opetuksia
• Isä meidän – rukous
Eettisyyteen kasvattaminen
• yhdessä elämisen kysymykset (esim. totta vai
valhetta, omatunto, kultainen sääntö)
Luterilaisen kirkon elämä
• Raamattu, kristittyjen pyhä kirja
• seurakunnan työntekijöitä: esim. lähetystyöntekijä,
kanttori,
• kirkkovuoden juhlia
• virsiä ja lasten hengellisiä lauluja

Vuosiluokat 3-5
Vuosiluokkien 3-5 keskeiset sisällöt ovat erittelemättömänä. Sisältöjä voidaan käsitellä ryhmään ja
materiaaleihin parhaiten soveltuvalla tavalla.
Tavoitteet
Oppilas
• oppii luottamaan itseensä ja kohtaamaan rohkeasti
tulevaisuuden
• oivaltaa uskonnon merkityksen elämässä
• tutustuu Jeesuksen elämään ja opetuksiin Uudessa testamentissa
• tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin
• oppii ymmärtämään Uuden ja Vanhan testamentin
yhteyttä toisiin
• osaa yhdistää kirkkovuoden juhlat Jeesuksen
elämänkaareen
• tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan
toimintaan
• tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin
• oppii pohtimaan eettisiä kysymyksiä ja soveltamaan oppimaansa käytäntöön

Keskeiset sisällöt
Luottamus ja turvallisuus
• oppilaan elämästä nousevia elämään ja kuolemaan
liittyviä asioita
• Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
• perheyhteisön arvot ja perinteet
• toisen ihmisen ja luonnon kunnioittaminen
• valintojen tekeminen ja vastuullisuus
• Raamatun opetukset aiheesta
• suvaitsevaisuuden merkitys
Raamatun kertomuksia ja opetuksia
• Raamatun alkukertomukset ja patriarkka
kertomukset
• Egyptistä luvattuun maahan
• kuninkaat ja profeetat
• Jeesuksen elämä, teot ja opetukset, Isä meidän
-rukous
• pääsiäinen, Jeesuksen kärsimys, kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen
• seurakunnan synty
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Eettisyyteen kasvaminen
• ihmisen arvo Jumalan luomana
• kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja kymmenen käskyä
• yhdessä eläminen ja oikeudenmukaisuus
• rauhankasvatus
Luterilaisen kirkon elämä
• minun seurakuntani
• kirkkovuoden juhlat
• luterilaisen kirkon keskeiset opetukset
• jumalanpalvelus ja kirkolliset toimitukset
• kirkon työmuodot ja toiminta seurakunnan jäsenenä
• kirkkotaide ja – musiikki sekä symboliikka
Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma
• muut kirkot, kristilliset liikkeet ja uskonnot Suomessa ja muualla

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan
päättyessä
Oppilas tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja osaa käyttää
oppimaansa lisätiedon hankkimiseen.
Oppilas
• tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia
• ymmärtää kristinuskon syntytapahtumat pääpiirteissään
• tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon peruspiirteet ja oman kotiseurakuntansa
• tietää myös muista kristillisistä kirkoista ja yhteisöistä
• tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kuuluvan kirkkojen suureen perheeseen
Oppilas alkaa hahmottaa uskontoa ilmiönä
Oppilas
• ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta
• tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja
kielikuvia
• näkee uskontojen vaikutuksia omassa elämässään
ja lähiympäristössään
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Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
• hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta
• osaa tarkastella itselleen läheisiä elämän kysymyksiä
• pystyy käyttämään oman maailmankatsomuksensa
alustavia rakennusaineksia
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella
tavalla
Oppilas
• kykenee eettiseen pohdintaan
• tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia
tekijöitä ja ottaa niitä huomioon omassa elämässään

Vuosiluokat 6 – 9
Perustehtävänä vuosiluokilla 6-9 uskonnon opetuksessa on laajentaa ja syventää oppilaan ymmärtämystä omasta ja muiden uskonnoista, niiden luonteesta ja merkityksestä. Samalla tuetaan oppilaan
oman maailmankatsomuksen ja eettisen tietoisuuden rakentumista. Näin oppilas saa aineksia ihmisenä kasvamiseen, oman kulttuuri-identiteettinsä
vahvistumiseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.
Tavoitteet
Oppilas
• ymmärtää uskonnon merkitystä ihmisen ja yhteisöjen elämässä
• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia
ihmisiä
• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
• perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä
kirjakokoelmana ymmärtäen Vanhan ja Uuden
testamentin yhteyden
• perehtyy kristinuskoon ja sen merkitykseen
eurooppalaisen kulttuurin perustana
• perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen
• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä, kristillisen
etiikan perusteita ja osaa soveltaa näitä pohdintaansa ja toimintaansa

Keskeiset sisällöt
6. luokka
• Paavali ja lähetysmatkat
• kirkon synty ja varhainen historia
• uskonpuhdistuksen aika
• suuret kristilliset kirkot
• Suomen muinaisuskonto, katolinen aika, uskonpuhdistus ja sen jälkeinen aika
• lähetystyö
• murrosiän eettisiä kysymyksiä
7. luokka
• uskonnon vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
• keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys ja
pääpiirteet
• uskonnot kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen
kasvattajana
• raamattutietoa erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta
8. luokka
• kristillisen kirkon synty ja kehitys
• yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, herätysliikkeiden vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan
• kirkkokunnat, niiden pääpiirteet ja levinneisyys
• ekumenia ja lähetystyö
• kristillinen symboliikka
• luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta, rippikoulu
linkkinä seurakuntaan
9. luokka
• uskonnonvapaus
• uskon ja tiedon suhde
• eettisten arvojen ja normien tunnistaminen
• kristillisen etiikan perusteet, vuorisaarna ja profeettojen sanoma
• yksilö- ja yhteisöetiikan kysymysten pohdinta

Evankelisluterilaisen uskonnon päättöarvioinnin
kriteerit arvosanalle 8
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa
kristinuskosta ja evankelisluterilaisesta kirkosta.

• tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee
kristillisten kirkkojen muotoutumisen keskeiset
vaiheet
• tuntee Suomen evankelisluterilaisen kirkon
historiaa ja ymmärtää suomalaisen luterilaisuuden
luonteen
• ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä
Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä
Oppilas
• tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja
eurooppalaisessa kulttuurissa
• tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet
• arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
• tuntee uskon ja tiedon perusluonteen
• kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella
tavalla
Oppilas
• kykenee asialliseen eettiseen pohdintaan
• tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa
seurauksia

7.9.2 Ortodoksinen uskonto
perusopetuksessa
Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on
oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja
ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään
uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa.
Opetuksessa pyritään uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen.
Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä
vuosiluokilla 1–5 on tietojen, taitojen ja kokemisen
kautta tarjota oppilaalle aineksia oman maailmankatsomuksensa rakentumiseksi ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseksi.

Oppilas
• tuntee Raamatun keskeisen sisällön
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Vuosiluokat 1 – 2

Vuosiluokka 4

Tavoitteet
Oppilas
• vahvistaa identiteettiään yksilönä ja kasvaa yhteisön jäseneksi
• tutustuu kirkollisiin tapoihin
• tutustuu kristillisyyden peruskäsitteisiin, jumalanpalveluselämään ja omaan seurakuntaan
• oppii tuntemaan Raamattua ja Jeesuksen elämän
pääkohtia
• saa valmiuksia pohtia eettisiä kysymyksiä
• oppii tuntemaan kotiseudulla olevia muita kristillisiä
kirkkoja ja kunnioittamaan eri tavalla ajattelevia
ihmisiä

Tavoitteet
Oppilas
• vahvistaa ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää
pyhyyden ulottuvuutta elämässä
• tutustuu Raamattuun pyhänä kirjana ja oppii tuntemaan Jeesuksen elämän keskeisiä tapahtumia ja
opetuksia
• tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja uskonnollisiin yhteisöihin
• oppii tuntemaan kirkon pyhiä ja heidän opetuksiaan

Keskeiset sisällöt
• ortodoksinen perinne perheessä, koulussa, kotipaikkakunnalla, Suomessa, maailmassa
• oma seurakuntani
• Jeesuksen elämää
• kirkkovuoden juhlia
• Raamatun kertomuksia

Vuosiluokka 3
Tavoitteet
Oppilas
• perehtyy Vanhan testamentin kertomuksiin, niiden
sanomaan
• oppii tuntemaan 10 käskyä ja pohtimaan eettisiä
kysymyksiä
• tutustuu kirkon pyhiin toimituksiin
Keskeiset sisällöt
• Vanhan testamentin alkukertomukset ja patriarkkakertomukset
• profeetat
• 10 käskyä
• sakramentit

Keskeiset tavoitteet
• evankeliumien kirjoittajat ja synty
• Jeesuksen opetuksia
• Jeesuksen elämä ja ylösnousemus
• vapaat kristilliset suunnat

Vuosiluokka 5
Tavoitteet
Oppilas
• tuntee Jeesuksen opetuksia ja osaa tehdä eettisesti vastuullisia ratkaisuja erilaisissa elämäntilanteissa yksilönä ja yhteisössä eläessään
• perehtyy liturgiseen elämään, kirkkotaiteeseen ja
kirkkovuoteen
• tiedostaa kuuluvansa omaan seurakuntaansa ja
tuntee sen erityispiirteet (kolttakulttuuri)
• tuntee oman kirkkonsa toimintaa ja hallintoa
Keskeiset sisällöt
• Jeesuksen opetuksia, vuorisaarna
• Apostolien tekoja
• pyhät ajat ja kirkkovuoden juhlat
• paastot sekä niihin liittyvät eettiset kysymykset
• oman seurakunnan ja kirkkokunnan toiminta,
luostarit
• kirkon suuria opettajia ja marttyyreja sekä pyhiä
• suuria maailmanuskontoja

Kaikilla luokka-asteilla:
• kirkollisia juhlia
• rukouksia
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• kirkkolaulua
• oman seurakunnan toimintaa
• osallistutaan koululaisjumalanpalveluksiin

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan
päättyessä
Oppilas tuntee keskeiset asiat ortodoksisuudesta
Oppilas
• tuntee liturgiajumalanpalveluksen merkityksen
osana ortodoksikristityn elämää
• tuntee pääpiirteissään ortodoksisen kirkkovuoden
paasto- ja juhlaperinteen sekä
• kykenee seuraamaan kirkkovuotta omassa elämässään
• tuntee ortodoksista ihmisnäkemystä sekä ortodoksisen kristillisyyden muita peruskäsitteitä
• ja pystyy soveltamaan niitä omassa elämässään
Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia
Oppilas
• tuntee pääpiirtein Vanhan ja Uuden testamentin
erilaisen luonteen
• tuntee Kristuksen opetuksia, elämänvaiheet ja
kirkon synnyn
• osaa pohtia Raamatun kertomusten kautta sekä
omasta elämästään nousevia eettisiä
• kysymyksiä ja osaa ottaa niitä huomioon omassa
elämässään
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
• tuntee ortodoksisen uskonopin keskeisiä peruskäsitteitä
• tuntee ortodoksista traditiota osana ortodoksi
kristityn elämää
• pystyy käyttämään oppimaansa ortodoksisen
identiteetin vahvistamiseksi
• kykenee vahvistamaan ortodoksista identiteettiään
Oppilas tuntee oman uskonnon sekä lähiympäristön uskontoja
Oppilas
• tuntee ortodoksisen kirkon erityispiirteitä
• tunnistaa oman perheensä uskonnollisen taustan
• tuntee oman kotiseurakuntansa toimintaa
• tuntee lähiympäristössään olevia muita kristillisiä
kirkkoja ja yhteisöjä.

Vuosiluokat 6–9
Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä
vuosiluokilla 6–9 on syventää ja laajentaa oppilaan
ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista.
Vuosiluokka 6
Tavoitteet
• vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään
ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä
• perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen,
ortodoksiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen
• perehtyy Raamattuun pyhänä kirjana, tuntee sisällön siten, että löytää sieltä tietyn kohdan
Keskeiset sisällöt
• jumalanpalvelusoppi
• uskontunnustus
• Raamattu kirkon kirjana
Vuosiluokka 7
Tavoitteet
Oppilas
• tuntee kirkon syntymisen, leviämisen ja jakaantumisen sekä siihen johtaneet syyt
• näkee oman kirkon yhteyden maailmanlaajuiseen
ortodoksiseen kirkkoon ja muihin uskontoihin
• tuntee muita kristillisiä kirkkoja ja osaa kunnioittaa
eri tavalla ajattelevia ja uskovia ihmisiä
Keskeiset sisällöt
• kristillisen kirkon synty ja historialliset taitekohdat
• Venäjän kirkon historia
• ortodoksiset kirkot nykyään
Vuosiluokka 8
Tavoitteet
Oppilas
• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historiaa,
hallintoa ja nykytilannetta
• tuntee oman kirkon järjestöjä ja niiden toimintaa
seurakunnissa
• tuntee keskeisiltä osin lähialueen muut kristilliset
kirkot ja osaa hahmottaa ekumenia-käsitettä

201

• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
• osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia
ihmisiä
Keskeiset sisällöt
• Suomen ortodoksisen kirkon historian keskeiset
tapahtumat
• Suomen uskonnollisen tilanteen kehitys
• kirkon hallinto ja järjestötoiminta
• kristilliset kirkot Suomessa sekä ekumenia
• suuret maailmanuskonnot
Vuosiluokka 9
Tavoitteet
Oppilas
• vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään
• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä
eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan sekä
yksilönä että yhteisön jäsenenä
• tuntee Raamatun keskeisen eettisen ohjeiston
• tuntee kristillistä taidetta sen eri ilmaisumuodoissaan
• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen
vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää
• uskonnon ja katsomuksen merkityksen ihmisen ja
yhteisön elämässä
Keskeiset sisällöt
• ortodoksinen käsitys Jumalan ja ihmisen sekä
luomakunnan välisestä suhteesta
• vuorisaarna, käskyt ja lähimmäisen rakkauden
opetukset
• hengellinen kasvaminen
• tieteen tuomat eettiset ongelmat kristitylle
• kirkkotaide

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas kykenee hankkimaan tietoa
ortodoksisesta uskosta
Oppilas
• tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan ortodoksista
kirkkovuotta
• tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen
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• on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista
• tuntee sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja
tuntee niiden merkityksen
• tuntee kirkon eettistä opetusta ja osaa soveltaa
sitä omaan elämäänsä
Oppilas tuntee Raamatun synnyn ja keskeisen
sisällön
Oppilas
• tuntee Raamatun sisäisen rakenteen
• ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen
• ymmärtää Raamatun osana kirkon traditiota
• tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä
elämässä ja tunnistaa eri kirjojen liturgisen käyttöyhteyden
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
• tietää kristillisen kirkon synnyn, leviämisen ja sen
jakaantumisen syyt
• osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi
maailmanlaajuista kirkkoa
• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja
niiden vaikutuksen nykyhetkeen
• tuntee oman seurakunnan toimintaa
• tuntee kirkollisia järjestöjä ja niiden toimintaa
• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa
Oppilas tuntee maailmanuskontoja
Oppilas
• ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle
• tunnistaa suuret maailmanuskonnot
• osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia
ihmisiä
Arviointikriteerit
• myönteinen asennoituminen aineen opiskeluun
• sisältöjen hallinta, esim. kokeet, vihkotyöt
• tuntiaktiivisuus
• kotitehtävien suorittaminen
• erityinen kiinnostus oppiaineesta
Luokka-asteiden yhdistämisestä johtuen noudatetaan vuorokurssiperiaatetta.

7.10 Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan
monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin
kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä.
Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusivina ja luovina toimijoina,
jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä
vuorovaikutuksessa. Opetuksessa katsomuksia,
inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä
pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön
vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.
Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia
kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi
ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen
demokraattiseen kansalaisuuteen, joka globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa
edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä
katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen
kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta
ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa
vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän
rakentajiksi.
Elämänkatsomustietoa opetetaan uskonnollisiin
yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle1. Uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat sijoitetaan suoraan
elämänkatsomustiedon opetukseen. Huoltajan
pyynnöstä oppilas voi osallistua sellaiseen uskonnon
opetukseen, joka oppilaan saaman kasvatuksen ja
kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen
uskonnollista katsomustaan.
Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa
opetusta, opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatsomustietoa. Elämänkatsomustiedon opetusta
järjestetään, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on
vähintään kolme.

Vuosiluokat 1 – 5
Opetuksen ydintehtävänä on tukea lapsen kasvua ja
antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa.
1

Tavoitteet
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä
• etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja sen myötä oppia hahmottamaan
kokonaisuuksia, kasvaa kohtaamaan epävarmuutta
ja kehittää taitojaan ilmaista itseään
• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen
toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa
arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja
käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa
• tutustua ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden,
oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin ja oppia kantamaan vastuuta itsestään,
toisista ihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta
• tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin
Keskeiset sisällöt
Sisällöistä muodostetaan opintokokonaisuuksia,
joiden tulee sisältää aineksia seuraavista aihepiireistä. Vuosittain käsiteltävät sisällöt voivat vuorotella
opetusryhmien koostumuksen mukaan.
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
• toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettautuminen
• hyvä, oikea ja väärä, oikean ja väärän erottaminen,
ihmisen hyvyys
• ystävyyden sisältö ja merkitys elämässä
• oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuden
toteutuminen jokapäiväisessä elämässä, rikkaus ja
köyhyys maailmassa
• ajattelun vapaus, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapaus, suvaitsevaisuus ja syrjintä
• hyvä elämä, arvo ja normi, vastuu ja vapaus elämässä
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
• kuka olen ja mitä osaan, elämänvaiheet ja toiveet
• erilaisia elämäntapoja, suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus
• suomalainen kulttuuri ja suomalaiset kulttuurivähemmistöt, maailman kulttuuriperintö
• elämänkatsomus, uskomus, luulo, tieto ja ymmärrys, erilaisia elämän- ja maailmankatsomuksia
Yhteisö ja ihmisoikeudet
• yhteiselämän perusteita, sääntö, sopimus, lupaus,
luottamus, rehellisyys ja reiluus, kultainen sääntö
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• lasten oikeudet, oikeus ja velvollisuus, ihmisoikeudet
• tasa-arvo ja rauha, demokratia, tulevaisuuden
maailma
• etiikan perusteita, teon moraalinen oikeutus, teon
tarkoitus ja seuraus, oman elämäni eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja

Yhteisö ja ihmisoikeudet
Oppilas
• tuntee ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden ja
oikeudenmukaisuuden periaatteita
• ymmärtää yhteisten sääntöjen merkityksen
• ymmärtää yksilöllisen vastuullisuuden ja sen, että
yksilö kuuluu erilaisiin yhteisöihin

Ihminen ja maailma
• ympäristö ja luonto, eloton ja elävä, kauneus luonnossa
• elämän synty ja kehitys, kertomuksia maailman
synnystä, maa ja maailmankaikkeus, elämän erilaisia muotoja, syntymä, elämä ja kuolema luonnossa
• luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys, erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys ihmisten elämässä,
maailmanperintö ja ympäristö

Ihminen ja maailma
Oppilas
• tuntee erilaisia maailmaa ja ihmisen paikkaa koskevia selityksiä
• ymmärtää luonnon ja ympäristön tärkeyden ihmiselle
• osaa toimia luontoa kunnioittaen ja on omaksunut
kestävän kehityksen periaatteita

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan
päättyessä
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
Oppilas
• kykenee arvioimaan erilaisten tilanteiden moraalisia
vaatimuksia ja teon moraalista oikeutusta
• ymmärtää tekevänsä väärin toimiessaan vastoin
omaksumiaan periaatteita. Tiedon hankinta ja
soveltaminen
• kykenee tutkimaan moraalisia ongelmia yhdessä
muiden kanssa ja hyväksyy erilaisten toimintalähtökohtien olemassaolon
• ymmärtää, että konflikteihin on löydettävissä
väkivallattomia ratkaisuja
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
Oppilas
• tunnistaa katsomuksellisia kysymyksiä
• osaa käyttää oppiaineen keskeisiä käsitteitä (elämänkatsomus, kulttuuri, vähemmistö)
• rohkenee esittää omia näkemyksiään ja ymmärtää,
että näkemyksiä tulee perustella
• pystyy hahmottamaan katsomusvapauden merkityksen omassa elämässään
• osaa hahmottaa suomalaisuuden osana maailman
kulttuurista monimuotoisuutta
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Vuosiluokat 6 – 9
Opetuksen ydintehtävänä on syventää nuoren omaa
elämänkatsomusta ja maailmankuvaa koskevaa ymmärrystä. Opiskellaan perustiedot erilaisista katsomuksista ja uskonnoista sekä tuetaan nuoren kasvua
vastuulliseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi.
Tavoitteet
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä
• etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppia samalla hahmottamaan kokonaisuuksia, kasvaen kohtaamaan epävarmuutta ja
kehittäen taitojaan ilmaista itseään ja elämänkatsomustaan
• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen
toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa
arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja
käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa
• omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen oikeudenmukaisuuden
ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta
• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri kulttuureissa
tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja
elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden
taustoja ja välittymistä sekä oppia arvioimaan tieteiden vaikutusta elämäntapaamme

Keskeiset sisällöt
Opintokokonaisuudet, jotka voidaan opettaa kursseina, sisältävät syventäviä aineksia luokilla 1–5
käsitellyistä aihepiireistä: ihmissuhteet ja moraalinen
kasvu, itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti, yhteisö
ja ihmisoikeudet sekä ihminen ja maailma.
Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta
• yhteiskuntateorian perusteet, demokratia
• politiikka, toimiminen kansalaisena, kestävä kehitys
Katsomusten maailma
• katsomusten historiaa, katsomusvapaus
• maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus
• tieto ja tutkimus, luonnollinen ja yliluonnollinen
• uskonto ja uskonnottomuus, oma elämänkatsomus
Kulttuuri
• kulttuurin tutkimus, kulttuuri ja luonto
• kulttuuri ja yhteisö, suomalainen kulttuuri, suvaitsevaisuus
• käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: humanistinen, utilistinen, mystinen ja luontokeskeinen
Etiikka ja hyvä elämä
• etiikan pääsuuntia ja peruskysymyksiä, nuoren
moraalinen kasvu
• ihmisoikeusetiikka, ympäristöetiikka
• monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä
Tulevaisuus
• tulevaisuuden tutkiminen
• luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus, maailmanperintö
• minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden
hyväksi

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin
kriteerit arvosanalle 8
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
Oppilas
• osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän
elämän välillä
• tunnistaa etiikan perusnäkökulmia kuten teon
tahallisuuden, tekijän tarkoituksen, teon seurauk-

sien huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien
näkökulmat
• kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen
näkökulman ja esittämään siihen eettisen ratkaisun
• kykenee havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia
arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai muilta elämän
alueilta ja kykenee perustelemaan eron eettisesti
kehittyneemmän ja kehittymättömämmän arvion
välillä
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
Oppilas
• tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia piirteitä ja
kehityskulkuja
• kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri katsomusperinteisiin
• ymmärtää sekulaarin ja uskonnollisen katsomuksen eron
• osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä
ja kykenee hankkimaan tietoa erilaisista katsomuksista

7.11 Historia
Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta
kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oma kulttuuri
ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin
tulosta.
Opetuksessa käsitellään sekä yleistä että
Suomen historiaa. Opetuksen tehtävänä on antaa
oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä
ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa
sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa.
Historia ja oppiminen
Historiaa opitaan luomalla käsityksiä menneisyyden
tapahtumista erilaisista lähteistä saadun tiedon
avulla. Tietojen ja taitojen hankinta tapahtuu esim.
• tutustumalla oppilaan henkilökohtaiseen historiaan
• haastattelemalla vanhempia ihmisiä
• käymällä museoissa ja tiedekeskuksissa
• vierailemalla paikkakunnan erilaisissa historiallisissa
kohteissa
• katsomalla/tutkimalla dokumenttifilmejä ja valokuvia, esineistöä, muistomerkkejä,
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rakennusperinnettä
• tutustumalla kirjoihin, karttoihin ja muihin kirjallisiin
dokumentteihin
• tutustumalla taiteisiin
• käyttämällä joukkotiedotus- ja viestintävälineitä
• seuraamalla ympäristön muutoksia

Oppiaineen luonne
Merkitys oppilaalle
Historia on oppiaine, joka
• on yleissivistävä
• auttaa ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureja
• antaa pohjaa yhteiskunnallisiin valintoihin
• kehittää kriittistä ajattelua
• antaa perusteita arvovalintoihin ja mielipiteiden
muodostamiseen
• vahvistaa identiteettiä
• opettaa ymmärtämään kulttuurituotoksia (taide,
arkkitehtuuri, kirjallisuus, musiikki, elokuvat ym.)
• antaa mahdollisuuden harrastuksen löytämiseen
(keräily, sukututkimus ym.)
Historian merkitys oppimiselle:
• kehittää ajattelua
• kehittää lukutaitoa
• kehittää johdonmukaista päättelykykyä
• antaa aineistoa itsenäisesti erilaisten vaihtoehtojen
pohdintaan ja kriittisyyteen
• kehittää ongelmaratkaisutaitoja
• rohkaisee omien mielipiteiden perusteltuun
esittämiseen ja osallistumaan yhteiskunnalliseen
toimintaan
• auttaa erottamaan kasvavassa tiedontulvassa
olennaisen ja epäolennaisen
• opettaa käyttämään opittuja tietoja uusissa tilanteissa
• auttaa eläytymistä erilaisiin ihmiskohtaloihin
• tukee yleistysten tekemisen taitoa

Historian merkitys nyky-yhteiskunnassa
Historian tuntemus ja oppiminen
• vahvistaa elämänhallintataitoja
• lisää sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja
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• herättää aktiivisuutta kansalaisena ja lähimmäisenä
vaikuttamiseen
• auttaa ymmärtämään monipuolisen tiedonhankinnan merkityksen
• kehittää itsenäistä päätöksentekokykyä
• auttaa ymmärtämään nykyajan tapahtumia ja
ilmiöitä
• korostaa tasa-arvon merkitystä ihmisten, alueitten
ja yhteiskuntien välillä
• korostaa työnteon ja yrittämisen merkitystä yhteiskunnan rakentamisessa

Historian opetus
• antaa valmiuksia selviytyä muuttuvassa maailmassa
• avartaa maailmankatsomusta
• lisää suvaitsevaisuutta ja yhteisvastuullisuutta
maailmanlaajuisesti
• kasvattaa ekologista omatuntoa
• kehittää tulevaisuusajattelua
• kehittää opiskelutaitoja

Vuosiluokat 5 – 6
Perusopetuksen vuosiluokkien 5 ja 6 historianopetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilas historiallisen tiedon luonteeseen, sen hankkimiseen ja
peruskäsitteisiin sekä omiin juuriinsa ja eräisiin historian merkittäviksi muodostuneisiin tapahtumiin ja
ilmiöihin esihistoriasta Ranskan suureen vallankumoukseen saakka. Perusteissa määriteltyjen sisältöjen
opetuksessa korostetaan historian toiminnallisuutta
ja oppilaan kykyä eläytyä menneisyyteen.
Tavoitteet
Oppilas oppii
• ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka saattavat muuttua uusien
lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
• ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä esihistoria,
historia, vanha aika, keskiaika, uusi aika
• tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa ja kuvailemaan muutoksia, joiden
on katsottu vaikuttaneen oleellisesti ihmisten
elämään, kuten maanviljelyn syntyä

• tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden
historiassa
• esittämään muutoksille syitä.
• tietää, että jotkut asiat voidaan tulkita eri tavoin, ja
hän pystyy selittämään, miksi niin tapahtuu

Vuosiluokat 7 – 9
Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on
syventää oppilaan käsitystä historian tiedon luonteesta. Historian opetuksen tehtävänä on vahvistaa
oppilaan omaa identiteettiä ja perehdyttää hänet
muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin.
Tavoitteet
Oppilas oppii
• hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa
• käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja
muodostamaan oman perustellun mielipiteensä
niiden pohjalta
• ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan
tulkita eri tavoin
• selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja
vaikutuksia sekä ymmärtämään oikeutensa ja
vastuunsa kansalaisena
• tuntemaan ihmisoikeudet ja keskeiset ihmisoikeussopimukset
• arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen
apuna historiallista muutosta koskevaa tietoa

Historian keskeiset sisällöt
Vuosiluokat 5 – 6
Aihekokonaisuudet
Aihekokonaisuudet on sisällytetty soveltuvin osin
oppiaineiden sisältöihin. Kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyyteen soveltuvia teemoja ovat Suomen
ja kotiseudun historia, Suomi osana eurooppalaista
kulttuurihistoriaa ja idän sekä lännen ristiriidat.
Historiallinen tiedon luonne
• erilaiset lähteet ja niiden tulkinta

Esihistoriallinen aika
• kotiseudun esihistoria: kivikautiset asuinpaikat ja
pyyntikulttuuri
• kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet
muutokset pronssin ja raudan
keksimisen seurauksena
• aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Ensimmäiset korkeakulttuurit
• maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnyn ja
kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset ihmisten
elämään
Eurooppalaisen sivilisaation synty
• antiikin kaupunkivaltioiden ja Rooman yhteiskunta
ja kulttuuri
• yhteiskunnallinen osallistuminen demokratiassa:
perehtyminen
• kansalaisen vaikuttamisen mahdollisuuksiin (esim.
nuorisovaltuustotoiminta kotikunnassa)
• antiikin kulttuurin heijastuminen tähän päivään
• aihekokonaisuudet: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, osallistuva kansalaisuus
Keskiaika
• uskontojen vaikutukset ihmisten elämään ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen asema
• Suomen liittäminen osaksi Ruotsia
• Lappi osana Ruotsin historiaa: talous, hallinto,
saamelaiset
• aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Uuden ajan murros
• eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen
muutokset keskiajan ja uuden ajan taitteessa:
renessanssi taiteessa, reformaatio uskonnossa,
maailmankuvan avartuminen tieteessä
• aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Suomi Ruotsin valtakunnan osana
• elämää kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina
• suomalaisen kulttuurin muotoutuminen
• asutuksen leviäminen Kemijoella/jokivarsikylien
kulttuuri
• aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
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Vapauden aate voittaa alaa
• Itsevaltius ja valistus
• Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset
(voidaan käsitellä 7. luokalla)
• aihekokonaisuudet: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, osallistuva kansalaisuus
• Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä
tarkastellaan esihistorialliselta ajalta1800-luvulle
saakka:
• jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri
• kaupankäynnin kehitys
• kulttuurin kehitys
• liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
• väestössä tapahtuneet muutokset

Kuvaus hyvästä osaamisesta 6. luokan
päättyessä
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
Oppilas
• osaa erottaa faktan mielipiteestä
• osaa erottaa toisistaan lähteen ja siitä tehdyn
tulkinnan
Historian ilmiöiden ymmärtäminen
Oppilas
• tietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin
(kronologia) ja pystyy nimeämään yhteiskunnille ja
aikakausille ominaisia piirteitä
• tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakaudesta
toiseen ja ymmärtää, ettei muutos ole sama kuin
edistys eikä se myöskään merkitse samaa eri
ihmisten ja ryhmien näkökulmasta
• osaa eläytyä menneen ajan ihmisen asemaan:
hän osaa selittää, miksi eri aikakausien ihmiset
ajattelivat ja toimivat eri tavoin sekä tuntee syy- ja
seuraussuhteen merkityksen
Historiallisen tiedon käyttäminen
Oppilas
• osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen
siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön
joidenkin toimijoiden kannalta

208

Vuosiluokat 7 – 8
Elämää 1800-luvulla
• elämää 1800-luvunSuomessa
• peräpohjalainen kansankulttuuri ja elinkeinot
• nälkävuodet ja hätäleivän aika
Kansallisuusaate
• Ranskan suuri vallankumous (voidaan käsitellä
5-6-luokilla) ja 1800-luvun alun keskeiset valtiolliset
muutokset ja
• Suomen sota ja Porvoon valtiopäivät, Suomen
autonomia, Suomen sodan vaikutukset Lapissa
• kansallisuusaatteen vaikutukset Euroopassa
• kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa
• aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Teollinen vallankumous
• teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään
• metsäteollisuuden synty Pohjois-Suomessa: savotat, uitto ja sahojen perustaminen
• kaupungistuminen
• rautatien tulo Rovaniemelle
• aihekokonaisuus: teknologia ja ihminen
Murrosten aika Suomessa
• sääty-yhteiskunnan mureneminen: maalaisväestön
elämänmurros, työväenliike ja eduskuntauudistus
• Suomen venäläistäminen ja sen vastustus
• jääkäriliike ja pohjoisen etappitiet
• siirtolaisuus Pohjois-Suomessa
• aihekokonaisuudet: osallistuva kansalaisuus ja
yrittäjyys, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen
• imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja siirtomaille
• ensimmäinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
• Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden
1917 vallankumoukset
• Suomen itsenäistyminen ja sisällissota
• sisällissodan tapahtumat Pohjois-Suomessa
• aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Laman ja totalitarismin aika
• maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan
• elämää demokratioissa ja diktatuureissa
• maailmansotien välinen aika Pohjois-Suomessa:
yhteiskunnan kahtia jakautuneisuuden vaikutus
ihmisten arkielämään (esim. läskikapina, Nivalan
konikapina)
• aihekokonaisuudet: osallistuva kansalaisuus ja
yrittäjyys, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Toisen maailmansodan aika
• toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
• Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen
• Lapin sota ja jälleenrakennus (asutustilat)
• aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
• Ihmisoikeuskysymykset ja kansojen yhteistyö
• Ihmisoikeudet, ihmisoikeusrikokset kuten joukkotuhonta, holokausti ja muut kansanvainot
• YK:n toiminta, ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
• Lapsen oikeuksien sopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus ja muut keskeiset ihmisoikeussopimukset
Lisäksi yksi seuraavista Suomi 1950-luvulta nykypäivään
• elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset
ihmisten elämään ( Lapissa esim. Kemijoen valjastaminen ja ”suuri muutto” )
• suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
• aihekokonaisuus: osallistuva kansalaisuus ja
yrittäjyys

• kulttuurin kehitys
• teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
• Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
Oppilas
• osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän
tärkeistä
• pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan
niitä
Historian ilmiöiden ymmärtäminen
Oppilas
• kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat
ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen
• osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin
ennen toisin kuin nykyään
• osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja
seurauksia
Historiallisen tiedon käyttäminen
Oppilas
• pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä, myös nykyteknologian avulla saamaansa informaatiota
• pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä
omia perusteltuja käsityksiä ja arvioimaan niitä

Vastakkaisuuksien maailma
• kylmä sota
• kylmän sodan loppu ja Neuvostoliiton hajoaminen
• uudet kahtiajaot: rikas pohjoinen, köyhä etelä
• islamin nousu
Elämää 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa
• länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen
vaikutukset ihmisten elämään ja ympäristöön
• tiedonvälityksen kehitys teemoista, jonka kehitystä
tarkastellaan 1800luvulta nykyaikaan saakka:
• jokin Euroopan ulkopuolinen kulttuuri
• tasa-arvoisuuden kehitys
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7.12 Yhteiskuntaoppi
Yhteiskuntaopin opetuksen tavoite on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Perusopetuksen vuosiluokkien
yhteiskuntaopin opetuksen tulee antaa perustiedot ja
taidot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä
kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa
hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta
ja demokraattisesta vaikuttamisesta mm. oppilaskunnan ja nuorisovaltuustotoiminnan kautta.

Tavoitteet
Oppilas
• saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta
• oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja
talouselämää käsittelevää informaatiota kriittisesti
ja toimimaan aktiivisena vaikuttajana
• oppii tuntemaan julkiset palvelut
• saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen
• oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnin
tekijänä
• oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten
vaikutuksia kansalaisten elämään
• kiinnostuu ja saa kokemuksia yhteiskunnallisesta
osallistumisesta ja vaikuttamisesta
• oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan
vastuullisena kuluttajana ja yhteiskunnallisena
toimijana
• tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset

Yhteiskuntaopin keskeiset sisällöt
Aihekokonaisuudet
Aihekokonaisuudet on sisällytetty soveltuvin osin
oppiaineiden sisältöihin.
Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja
talouselämä sekä Euroopan unioni. Mahdollisuuksien
mukaan aihekokonaisuuksissa pyritään ottamaan
huomioon myös paikallinen näkökulma
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Yksilö yhteisön jäsenenä
• perhe, erityyppiset yhteisöt sekä vähemmistö-  ja
osakulttuurit
• yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa, oman
valtion kansalaisena, Pohjoismaissa ja EU:ssa
• aihekokonaisuudet: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, yksilönä kasvaminen, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Yksilön hyvinvointi
• hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet
• tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot
hyvinvoinnin edistämiseksi
• aihekokonaisuus: vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Vaikuttaminen ja päätöksenteko
• kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa
• nuorisovaltuusto osana kunnallista päätöksentekoa
• demokratia, vaalit ja äänestäminen
• politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EU-tasolla
• media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
• aihekokonaisuus: osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, viestintä ja mediataito
Kansalaisen turvallisuus
• oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä erityisesti 15 vuotta täyttäneen oikeudellinen vastuu
• liikenneturvallisuus
• turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus
Taloudenpito
• yksityisen taloudenpidon periaatteet
• työnteko ja yrittäjyys
Kansantalous
• yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina
• EU:n sisämarkkinoiden, ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys
Talouspolitiikka
• talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio
sekä niiden vaikutukset yksityistalouksiin
• julkinen talous ja verotus
• kuntatalous verottajana ja palveluiden tuottajana

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen ja
käyttäminen
Oppilas
• kykenee tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä
tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä
• pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista
• osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja
taloudellisten ratkaisujen eri vaihtoehtoja ja niiden
seurauksia
Yhteiskunnallisen tiedon ymmärtäminen
Oppilas
• ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa on olemassa
useita vaihtoehtoja
• ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä
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7.13 Musiikki
Musiikki esiasteella
Musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen kiinnostuksen herättäminen musiikkia kohtaan sekä lapsen
omakohtaisen osallistumisen, itseluottamuksen
ja keskittymiskyvyn vahvistaminen. Keskeistä on
rohkaista itseilmaisuun sekä yhdessä tekemiseen
ja näin löytää musiikin riemu. Musiikkikasvatuksen
tulee sisältää monipuolisesti musiikin eri elementtejä
korostaen kokemista teoreettisten käsitteiden sijaan.
Tämän kaiken tulee niveltyä luontevasti muuhun toimintaan. Musiikki on luonnollinen ja elämyksellinen
tie lapsen maailman avartamiseen ja eri kulttuureihin
ja kieliin tutustumiseen, unohtamatta suomalaista
kulttuuriperinnettä ja länsimaisen musiikin traditiota.

Musiikki perusopetuksessa
Musiikki ja oppiminen
Musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä harjoittelulla. Oppilas oppii soittamaan, laulamaan ja
kuuntelemaan musiikkia yksin ja yhdessä. Musiikin

taitojen toiminnallinen ja elämyksellinen oppiminen
yhdistyy oppilaan omaan kokemusmaailmaan.
Musiikissa toiminnallisuus tarkoittaa kuuntelua,
soittoa, laulua, liikettä ja kaikenlaista musiikillista
tuottamista. Eläytyminen on paikkaan, aikaan, tilanteisiin ja tunteisiin sidottua.
Merkitys oppilaalle
• on kanava tunteiden ilmaisulle, elämyksille ja
oivalluksille
• antaa itsetunnolle rakennusaineita ja lisää yhteisöllisyyttä
• opettaa keskittymään
• kehittää motoriikkaa
• mahdollisuus elinikäiseen harrastukseen
• perehdyttää eri kulttuureihin
• opettaa toimimaan sekä itsenäisesti että ryhmässä
• kehittää päättelykykyä sekä soveltamis- että ongelmanratkaisutaitoja
Musiikin opetustila ja välineistö
Musiikinopetukselle pitää olla musiikin erityisvaatimukset täyttävä opetustila, jonka akustiset ominaisuudet ja äänieristys ovat asianmukaiset. Musiikin
opetustilan pitää olla riittävän suuri.
Koulussa pitää olla vähintään seuraava välineistö,
jotta opetussuunnitelman mukainen opetus on

Sisällöt:
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Kuunteleminen

•
•
•
•
•
•

äänimaisema, ympäristön äänet
hiljainen -voimakas
korkea-matala
tunnetilat
musiikillisen muistin harjoittaminen
musiikkisadut, musiikki- ja roolileikit, dramatisointi

Tuottaminen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laulaminen
oman äänenkäyttöön rohkaiseminen yksin ja ryhmässä
oman itsensä ilmaiseminen laulaen
laululeikit
soittaminen
kehonsoittimet
omien soittimien valmistaminen ja niiden käyttö
perusrytmi
rytmi
rytmisoittimet
rytmitavut

mahdollista toteuttaa. Tämä lista on laadittu Koulujen
Musiikinopettajat ry:n listaa mukaillen.
Äänentoisto- ja ATK – laitteisto:
• PA – laitteisto (kaiuttimet ja mikseri)
• mikrofoneja (sekä kuoro että solisti) ja niille jalustat
• stereoäänentoisto
• tietokone, jossa musiikkiohjelmia (vuosiluokat 5-9)
• mahdollisuus musiikin tallennukseen
Soittimet vuosiluokille 1-4
• piano tai sähköpiano
• sähköbasso ja äänenvahvistin
• perusrumpusetti (vuosiluokat 3-4)
• monipuolinen rytmisoitinvalikoima (claves, triangeli, kulkuset, kehärumpu, tamburiini, penaali,
shaker/rytmimuna, guiro, cabasa, djembe, bongorummut, lehmänkello)
• sopraanonokkahuiluja
• viisikielisiä kanteleita
• kellopelejä, ksylofoni, metallofoni ja bassopaloja
• nuottitelineitä
Soittimet vuosiluokille 5-9 (edellisten lisäksi)
• akustisia kitaroita
• sähkökitara ja äänenvahvistin
• kongarummut
• syntetisaattori

Oppimateriaalit:
• monipuolinen äänitteistö, joka sisältää esimerkit eri
musiikin lajeista ja musiikkikulttuureista
• oppikirjat eri luokka-asteille ja muuta soitto- ja
laulumateriaalia
Opetuksen sisällöt vuosiluokittain
Aikaisemmin opitut asiat ovat uuden oppimisen
pohjana ja kulkevat mukana eri luokka-asteilla (esim.
perussyke tulee ensimmäisen luokan jälkeen jokaisella luokalla).

Keskeiset sisällöt
Vuosiluokat 1 – 2
Ydintavoite
• Kehitetään musiikillista ilmaisua leikinomaisella ja
kokonaisvaltaisella toiminnalla.
• Oppilas saa kokemuksia monenlaisista äänimaailmoista ja eri musiikkityyleistä.
• Kehitetään oppilaan kuuntelemisen taitoja.
• Opitaan arvostamaan omaa ja muiden tekemistä.

VUOSILUOKAT

1 – 2 luokka

Tavoitteet

Oppilas oppii:
• kuuntelemaan ja havainnoimaan aktiivisesti musiikkia
• käyttämään luontevasti omaa ääntään
• ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin
• tutustumaan musiikillisen maailman monimuotoisuuteen

Sisällöt

Kuuntelu
• kuuntelemaan oppiminen: keskittyminen, havainnoiminen
• musiikkisadut
• eri musiikkityylien kuuntelu
Musiikin tuottaminen
• laulaminen sekä yksin että ryhmässä
• keho- ja rytmisoittimet
• monipuolisia ilmaisuharjoituksia, improvisointi, musiikkiliikunta
Musiikkitietous
• pääpaino perussykkeen havaitsemisessa/rytmitajun kehittämisessä
• tasa- ja kolmijakoinen rytmi
• musiikin käsitteiden tunnistaminen: äänen kesto (pitkä-lyhyt), äänen korkeus (korkea –
matala), hiljainen–voimakas hidas-nopea, hidastuen – nopeutuen, soolo – tutti
• rytmimerkinnät (taa,ti-ti,taa-a,tauko)
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Suositeltavat
työtavat

Musiikki toiminnallisena ja vuorovaikutuksellisena aineena edellyttää monipuolisia
työtapoja.
• mallioppiminen, matkiminen, kaikulaulu- ja soitto
• toistuva, pitkäjänteinen harjoittelu yksin ja yhdessä
• kuuntelemiseen keskittyminen: musiikista nauttiminen ja sen tarkkaileva havainnointi
• kokeilu, keksintä, improvisaatio
• liikkeen yhdistäminen musiikin kuunteluun ja tuottamiseen

Oppimisympäristön kuvaus

Fyysinen:
• asianmukainen ja riittävä tila
• soittimet (ohessa olevan luettelon mukaisesti)
• ajanmukaiset oppikirjat
Sosiaalinen ja henkinen:
• oppilasryhmän koko (suositus <20)
• turvallinen ilmapiiri (oikeus epäonnistua, ilo onnistumisesta)
• mahdollisuus esiintymiseen (riittävä aika ja tila valmistautumiseen koulupäivän aikana)

Yhteistyö

• kamariorkesteri, teatteri, sotilassoittokunta, Rovalan pop- ja jazzlinja, kirjasto, muusikot,
seurakunta
• tavoitteena on saada vähintään yksi muusikkovierailu koululle kerran vuodessa
• taidetapahtumat, konsertit
• esiintymiset: vanhempainillat, koulun juhlat, koulun ulkopuoliset tapahtumat

Arviointi

Hyvän osaamisen kuvaus:
noudatetaan 4. vuosiluokan päättyessä olevaa hyvän osaamisen kuvausta sekä opetussuunnitelman yleisiä arviointiohjeita (kohta 8.1)

Musiikkivinkit
Kuuntelu:
• Sergei Prokofjev: Pekka ja susi
• Camille Saint-Saens: Eläinten karnevaali
• Pjotr Tsaikovski: Pähkinänsärkijä
• Aram Hatzaturjan: Miekkatanssi
• Nikolai Rimski-Korsakov: Kimalaisen lento
• Antonio Vivaldi: Vuodenajat
Vuosiluokat 3 – 4
Vuosiluokilla 3-4 on musiikin opetuksessa keskeistä
oppilaiden musiikillisen ilmaisun kehittäminen
leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa toiminnassa.
Opetuksen tulee antaa oppilaalle kokemuksia monenlaisista äänimaailmoista ja eri musiikin tyyleistä.
Tavoitteena on rohkaista häntä ilmaisemaan ja toteuttamaan omia mielikuviaan sekä herättää myönteinen
asenne ja kiinnostus musiikkiin.
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Tavoitteet
Oppilas oppii
• kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja
aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia
• käyttämään luontevasti omaa ääntään
• ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen
sekä ryhmässä että yksin
• tuottamaan ääniä sekä rytmisiä ja/tai melodisia
aiheita
• tutustumaan musiikillisen maailman monimuotoisuuteen
• toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana
• jonkin koulusoittimen alkeet

Keskeiset sisällöt
Luokka

Kuunteleminen

Musiikin tuottaminen

Musiikkitietous

3-4

• suomalainen ja pohjoismainen musiikki
• tutustutaan eurooppalaiseen musiikkiin
• musiikin herättämän
kokemuksen ilmaiseminen
• esim. liikkuen, keskustellen, piirtäen tai dramatisoiden

• äänenavausharjoitukset
• luonnollinen laulutapa: lauluasento ja rohkea äänenkäyttö
• soolo- tutti, vuorolaulu ja
kaanon
• perussykkeen harjoittelu
• melodia-, rytmi- ja keho• soittimet: erilaiset rytmisoittimet, nokkahuilu, kantele ja
laattasoittimet
• melodia-, säestys- ja improvisointiharjoitukset
• monipuolinen, ikäkauteen
sopiva ohjelmisto, josta ulkoa
esim. Maamme, Lippulaulu

• soolo- tutti, vuorolaulua ja
kaanon
• nuottiarvot ja tauot
ikäkauden ohjelmistoon
liittäminen, kertausmerkit,
nuotin osat, nuottiviivasto,
G-avain
• nouseva ja laskeva melodiakulku
• tahtiosoitus (tasa- ja kolmijakoinen)
• muotorakenteet AB, ABA
• duuri ja molli
• orkesterin soitinryhmät;
jouset, puhaltimet ja
lyömäsoittimet
• tutustumista säveltäjiin
• tutustumista suomalaiseen kansanmusiikkiin

Musiikkivinkit
• Jean Sibelius: Finlandia, Karelia-sarja (Tuonelan
joutsen), Jääkärimarssi
• Uuno Klami: Sammon taonta
• Edvard Grieg: Peer Gynt
• Wolfgang Amadeus Mozart: Pieni yösoitto
• Pjotr Tsaikovski: Joutsenlampi
Kuvaus hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä
Oppilas
• osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteis• lauluun ja seuraamaan melodialinjaa
• hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy
osallistumaan soittamisen
• harjoitteluun ja yhteissoittoon
• hallitsee monipuolista lauluohjelmistoa
• osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä omia musiikillisia
ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus- ja
soolo/tutti-harjoituksissa
• tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista
kuuntelukokemustaan verbaalisesti, kuvallisesti tai
liikkeen avulla
• osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen
huomioon muut ryhmän jäsenet

Vuosiluokat 5 – 7
Tavoitteet
Oppilas
• ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen
ilmaisun eri alueilla
• kykenee musisoimaan ryhmässä
• oppii kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan
erilaisia ääniympäristöjä
• laajentaa ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien
tuntemusta
• oppii ymmärtämään musiikin elementtien (rytmin,
melodian, sointivärin, harmonian, dynamiikan sekä
muodon) tehtävät musiikin rakentumisessa sekä
käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä
• rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin
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Keskeiset sisällöt
Luokka

Kuunteleminen

Musiikin tuottaminen

Musiikkitietous

5-7

• Euroopan ja muiden
maanosien musiikki
• eri aikakausien musiikki
• eri tyylilajien musiikki
• vertailua, analysointia

• monipuolista äänenkäyttöä
(mikrofonin käyttö)
• yhteissoitto: rummut, basso,
kitara, melodiasoittimet ja muut
rytmi- ja säestyssoittimet
• valssi-, beat-, humppa- ja blueskompit

• aika-arvot ja tauot, tahtilajit, aksentti
• C-duuriasteikko, oktaavialat, ylennys, alennus ja
palautusmerkit
• muotorakenteet: ABC,
rondo
• intro, interlude, coda,
pomppa, segno, fine
• äänialat, kuoromuodot,
äänen- ja kuulonhuolto
• länsimaisen musiikin
aikakaudet ja suuret
säveltäjät
• sinfoniaorkesterin soittimet ja orkesterimusiikki
• rockin ja bluesin historia
• uudempi suomalainen
kansanmusiikki

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas
• osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti
oikein sekä melodialinjan suuntaisesti
• hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen
perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan
yhteissoittoon
• osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja
sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan
• osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa
musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä
muiden kanssa
• tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri
aikakausien ja kulttuurien musiikkia
• tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää
• osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja
musiikin kuuntelun yhteydessä
• osaa kehitellä ja toteuttaa omia musiikillisia ideoita
Musiikkivinkit ja linkit
• Bedrich Smetana: Moldau
• Wolfgang Amadeus Mozart: Figaron häät, Taikahuilu (Yönkuningattaren aaria)
• Johann Sebastian Bach: Toccata ja fuuga d-molli
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ludvig van Beethoven: Kohtalon sinfonia
Modest Musorgski: Näyttelykuvia
Richard Wagner: Lentävä hollantilainen
Giuseppe Verdi: Aida
Georg Friedrich Händel: Vesimusiikkia
Maurice Ravel: Bolero
Georges Bizet: Carmen
Andew Lloyd Webber: Oopperan kummitus
mediahittejä: esim. Für Elise, Valse lente, Mozartin
40. sinfonia
• www.koulukanava.fi/musiikki (teoriatehtäviä,
klassinen musiikki)
• www.tkukoulu.fi (suuria säveltäjiä)
• www.uta.fi/mute (musiikin teoriaa)

7.14 Kuvataide ������

Kuvataide esiopetuksessa
Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen esteettistä maailmaa, luontoa ja
ympäristöä kohtaan. Lasta innostetaan ilmaisemaan
itseään kuvallisin keinoin sekä tutustumaan erilaisiin
työtapoihin, materiaaleihin ja välineisiin. Iloitsemalla
kuvataiteesta ja kuvataiteellisen toiminnan kautta

lapsi voi kehittää liike-, tila-, väri- ja muototajua sekä
avaruudellista ajatteluaan ja oppia välineiden oikeaan
käyttöön ja välineistä huolehtimiseen. Kuvataiteen
tavoitteena on tutustuttaa lapsi paikallisiin taiteilijoihin ja tarkastelemalla kuvia ymmärtämään tarinoita
ihmiskunnan historiasta ja kansallisesta kulttuuristamme.

Sisällöt:
Piirtäminen

Maalaus ja värioppi

Grafiikka ja erilaiset
Painotekniikat

Rakentelu, muotoilu
ja taittelu

Kuvaviestintä, taiteen
tarkastelu ja ympäristöestetiikka

• oikea piirustusote – liikkeen viiva voi olla luonteeltaan monenlainen, samoin
liikkeestä jäävä jälki, jonka luonteeseen vaikuttaa myös väline
• erilaisten piirtimien käyttö (lyijykynä, hiili, puuvärit ja erilaiset liidut)
• erilaisiin piirustustekniikoihin tutustumista, (mm. luonnostelu ja viimeistellyn
piirtämisen harjoittelu…)
• erilaisten materiaalien käyttö (vesi-, peitevärit,  sormivärit, valmisvärit)
• siveltimen käyttö (oikea ote, veden oikea määrä, työvälineiden huolto ja oman
paikan siistiminen)
• väriopin alkeet; pää- ja välivärit kokeillen ja etsien, vertaillen eri värejä valosta
varjoon, värien yhdistäminen mielikuvin
• erilaisiin maalaustekniikoihin tutustumista (mm. laveeraus, kollaasi, batiikkitekniikka: vesivärin ja väriliidun yhdistäminen…)
• erilaiset kokeilut grafiikan alueella ja niihin tutustumista (mm. yksinkertaisten
painomenetelmien kokeilu, toiston ja rytmin periaatteen ymmärtäminen,
ornamentti, luonnon materiaali-, sabluuna- ja kangastilkkupainanta, lino, press
print – työskentely…)
• tilatajun kehittymistä tuetaan käsillä tekemisen, rakentelun ja tilan hahmottamisen kokemuksilla, kuten rakentamalla pienoismalleja, majoja, liikkumalla
ahtaassa tilassa tai vastaavasti suuressa, avarassa tilassa. Tilaa voi myös muodostaa kaksiulotteisesti kankaanmaalauksessa sommittelun ja värien avulla
• rakentelu eri materiaaleilla (mm. luonnonmateriaalit, jätemateriaalit, kierrätystavara…)
• luonto on täynnä erilaisia luonnonmuotoja (kuten kallionmuodostumat, hämähäkin seitti, puunrunko). Siinä missä luonto muodostaa omaa ornamentiikkaa,
lapsi rakentaa sitä myös itse. Yhdistelemällä perusmuotoja tai geometrisia
kuvioita (kuten piste, pilkku, viiva, kolmio, neliö, ympyrä) syntyy lukuisia uusia
kokonaisuuksia.
• muovailu: valmiit massat, kipsi, itse tehdyt massat, liisteri ja savi (mm. makkara- ja levytekniikka)
• *lumi- ja jääveistokset ja maataide
• taidekuvien ja – teoksien elämyspohjainen tarkastelu (mm. taidekirjat, kuvakirjat, diat, valokuvat…)
• esteettisten kokemusten ja taiteen eri muotoihin tutustuminen oman havainnoimisen, tekemisen ja näyttelyvierailujen avulla
• omat taidenäyttelyt
• rakennetun lähiympäristön ja luonnon ympäristön tarkastelu ja viihtyvyyden
lisääminen lähiympäristössä
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Kuvataide perusopetuksessa
Kuvataidekasvatuksen idea jatkuvuudesta ja aineen
sisäisestä integraatiosta konkretisoituu oppiaineen
sisältöalueissa:
1. Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
2. Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
3. Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
4. Media ja kuvaviestintä
Kuvataiteen tehtävänä on huolehtia esteettisen
kasvatuksen kuvallisesta osa-alueesta. Kuvataidekasvatus kehittää kykyä kuvalliseen ilmaisuun ja
esteettiseen kuvalliseen kokemiseen. Se edistää

persoonallisuuden esteettisen alueen kehittymistä,
eheyttää ja vahvistaa tunne-elämää, rikastaa ja
aktivoi mielikuvitusta sekä kehittää havainnointikykyä
ja kauneudentajua.
Kuvataide oppiaineena tukee ihmisen monipuolista kehittymistä. Kuvataide on taide-, taitokulttuuri-, työ-, ympäristö-, viestintä- ja teknologiakasvatusta. Kuvataiteessa oppiminen perustuu
omakohtaisten elämysten prosessointiin, luovaan
ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Kuvataiteen
opetukselle on ominaista kiireettömyys, pitkäjänteisyys ja myönteinen työskentelyilmapiiri. Lapsi oppii
arvostamaan omia töitään ja toisten töitä sekä myös
itse oppiainetta.

Pitkäjänteinen harjoittelu ja suunnittelu
Kuvien kielen ymmärtäminen ja arvioiminen
Tekemisen ilo
Tunne-elämän eheytyminen
		
Minäkuva		
Näkemään oppiminen
Taiteellinen prosessi			
Uuden luominen
Eettinen ja esteettinen ymmärtäminen
		
Itseilmaisu
		
Oman ja toisten teosten arvostaminen
Taiteen ja kulttuuriperinnön ymmärtäminen
		
Ympäristön esteettinen arvottaminen

Kuvataide on luonteeltaan sekä taiteen tarkastelua
että tekemällä oppimista, jossa tärkeätä on koko prosessi. Opetuksessa tutustutaan monipuolisesti eri
maiden kuvakulttuureihin. Kuvataiteessa käytetään
vaihtelevia materiaaleja ja tekniikoita ja tavoitteena
on itseilmaisun ja luovuuden kehittäminen erilaisten
teema-, ongelmanratkaisu- ja projektitöiden kautta.
Opettajan ja muun ryhmän arvioinnin lisäksi
käytetään itsearviointia koko työprosessin ajan. Arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden arviointikriteereitä. Päättöarvioinnissa huomioidaan aiempien vuosiluokkien arvioinnit.

Aihekokonaisuudet
1. Ihmisenä kasvaminen
Kuvataiteen oppimistilanteissa tulisi pyrkiä siihen,
että ne tarjoaisivat oppilaalle mahdollisuuksia tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn. Oppilaita tulisi
kannustaa hiljentymään työnsä äärellä, jolloin he
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voivat paremmin olla vuorovaikutuksessa sisäisen
minän kanssa. Taide syntyy juuri tästä kosketuksesta. Tavoitteena on tutustuttaa oppilas tähän
prosessiin, jonka avulla oma sisäinen mielentila tulee
näkyviin.
Töiden tarkastelu antaa mahdollisuuden tutustua
kuvataiteilijoiden ja toisten oppilaiden näkökulmiin ja
taiteellisiin ratkaisuihin. Oppilas oppii samalla ymmärtämään ja arvostamaan toisia. Häntä kannustetaan
antamaan rakentavaa ja perusteltua kritiikkiä toisille.
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kuvataiteen oppiminen perustuu taiteen tarkasteluun. Taidekuvien kautta eri kulttuurien yhtäläisyydet
ja ominaispiirteet tulevat tutuksi. Tutustutaan siihen,
miten eri aikakausien taidekuvat ilmentävät Suomen
ja muiden kansojen kulttuuri-identiteettiä. Opitaan
tunnistamaan ja arvostamaan suomalaista taidetta,
löydetään sen erityispiirteet.

3. Viestintä- ja mediataidot
Viestintä- ja mediataidot auttavat havaitsemaan ja
tulkitsemaan mediaympäristön visuaalisia viestejä.
Opitaan tunnistamaan ja arvioimaan kriittisesti kuvallisten viestien motiiveja ja merkityksiä. Harjoitellaan
omien kuvallisten viestien luomisessa tarvittavia
taitoja.
4. Ihminen, teknologia, ympäristö ja kestävä
kehitys
Ympäristöestetiikkaa, arkkitehtuuria ja muotoilua
opiskeltaessa tulevat esille luonto ja rakennettu
ympäristö sekä niiden arviointi esteettisestä, eettisestä ja ekologisesta näkökulmasta. Kestävä kehitys
huomioidaan käyttämällä myös kierrätettäviä ja
luonnosta saatavia materiaaleja.

Vuosiluokat 1 – 4
Tavoitteet
• lapselle syntyy myönteinen suhde kuvataiteeseen
• lapsi saa perustiedot ja perustaidot kuvataiteesta
• lapsi tutustuu erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin
sekä oppii huolehtimaan työvälineistään
• lapsen kuvallinen ajattelu, mielikuvitus ja ongelmanratkaisukyky kehittyvät
• lapsi oppii tuntemaan oman kulttuurinsa taidetta ja
tutustuu taiteen keskeisiin piirteisiin historiassa
• lapsi oppii tarkastelemaan ja arvioimaan omia ja
toisten oppilaiden töitä sekä keskustelemaan niistä
• lapsi oppii tarkastelemaan medioiden merkitystä
arkipäivän elämässä
Kuvaus hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä
Oppilas
• osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin
• osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita kuvan
tekemisessä
• osaa sommittelun perusteita
• osaa huolehtia työvälineistä
• osaa keskustella omista ja toisten tekemistä töistä,
sekä perustella omia taidemieltymyksiään
• osaa käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä
• tietää, mitä taiteilijat, arkkitehdit ja suunnittelijat
tekevät ja tuntee joitakin suomalaisten taiteilijoiden
teoksia
• osaa ohjatusti käyttää eri tiedonlähteitä

• tunnistaa ja osaa arvioida esteettisiä ja eettisiä
arvoja tutussa ympäristössä
• tuntee suunnittelun ja muotoilun perusteita
• osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia
valintoja ja perustella näkökantojaan
• osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen
maailman eroja
• osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä
• osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa
muiden kanssa

Vuosiluokat 5 – 9
Tavoitteet
Oppilas oppii
• tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä
ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan
• nauttimaan omien ajatustensa, mielikuviensa ja
tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti
• ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua
taltioidessaan oman työskentelynsä kulkua
• arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja
työtapoja: sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä
käsitteitä
• hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedonhankinnan sekä
elämysten lähteinä
• tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta
• tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen
keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa
• ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän
erilaisia ilmiöitä
• tunnistamaan kotiseudun keskeisintä arkkitehtuuria ja julkisia taideteoksia
• tunnistamaan keskeisimpien lappilaistaiteilijoiden
tuotantoa
Kuvataide on pakollinen aine 7. luokkaan saakka,
jonka jälkeen oppilaalla on mahdollisuus valita kuvataide valinnaiseksi aineeksi.
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas osaa
• ilmaista itseään kuvallisin keinoin
• käyttää kuvanrakentamisen keinoja sekä kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja
työskentelytekniikoita
• valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimman
materiaalin ja tekniikan
• selostaa kuvan tekemisen prosessin luonnoksista
valmiisiin töihin
• tunnistaa keskeisimpien lappilaistaiteilijoiden tuotantoa sekä globaalisia kuvataiteen ilmiöitä ja osaa
sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen
• tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia
• hyödyntää näyttely- ja museokäyntejä sekä Internetin kulttuuripalveluja tiedon ja elämysten lähteinä
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• erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen
ja esineiden esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia
• soveltaa suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri
vaiheita työskentelyssään
• tunnistaa kotiseudun keskeisintä arkkitehtuuria ja
julkisia taideteoksia
• kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteet
• analysoida mediaesitysten sisältöä, rakennetta ja
visuaalista toteutusta
• havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saadun palautteen omassa työskentelyssään
• työskennellä sekä itsenäisesti että vuorovaikutuksessa toisten kanssa

KUVATAIDE

1-2 luokka

3-4 luokka

TAVOITTEET

Katso valtakunnallinen OPS 7.16
sivut 152–153

Katso valtakunnallinen OPS 7.16
sivu 153

Keskeiset sisällöt, jotka
lomittuvat aineen sisäisessä
integraatiossa

Mielikuvitus!

Havaintoja!

1.	Kuvailmaisu ja kuvallinen
ajattelu
• piirustus
• maalaus
• grafiikka
• muotoilu ja rakentelu

Leikinomaista, kokemuksellista
ilmaisua
• viivan, muodon ja liikkeen tutkimista erilaisin piirtimin
• värin ja liikkeen aistimista
• välinehuollon alkeet
• erilaisia jälkiä painaen (leimasin,
luonnon-materiaalit)
• muoto- ja tilaleikit, rakentelu
(savi, lumi, hiekka, kivet, kierrätys-materiaalit jne.)

Havaintoja kuviksi kuvailmaisun
keinoin
• luonnostelu
• kokeiluja eri piirtimillä erilaisille
papereille
• erilaiset viivat, muodot ja pinnat
(esim. frottage)
• värin luonne ja tunnelma
(pääväri, väliväri, kontrastit, esim.
kylmä – lämmin)
• välinehuolto
• sommittelun alkeet (etuala, takaala, horisontti)
• painantakokeiluja (monotypia ja
kaaviopainanta)
• havainto muodoksi (rakentelumateriaalina savi, lumi, paju, kävyt,
lehdet, kivet)

KUVATAIDE

1-2 luokka

3-4 luokka

2.	Taiteen tuntemus ja
kulttuurinen osaaminen
• taiteen ja taidekuvien
tarkastelu
• museo- ja taidenäyttely
vierailut
• Suomen kultakausi
• maalaustaiteen tyylisuunnat
• omat taidenäyttelyt

Taiteesta voi iloisesti nauttia, taide
kertoo minulle tarinoita. Taide
kertoo minusta ja minä taiteesta
- taidemuseovierailut
- taidekuvat, lastenkirjojen kuvitus
(integrointi musiikki, kirjallisuus,
yms.)

Taide lähellä
• taidemuseovierailut ja/tai paikalliset taiteilijatapaamiset
• Suomen kultakauden mestareita
(esim. Simberg, Gallen-Kallela,
Edelfelt)
• paikalliset taideteokset (esim.
Kain Tapper, Vuorten synty, Kari
Huhtamo: Jälleenrakennuksen
muistomerkki) veistokset
• Rovaniemen taidemuseo

3.	Ympäristöestetiikka,
arkkitehtuuri ja muotoilu
• Rovaniemen ympäristö
• luonto ja arkkitehtuuri
• esinekulttuuri

Oman lähiympäristön tutkimista
(piha, koulu, lähiluonto)
• rakenteluleikit
• ympäristötaide
• talvitaide

Ympäristötaide
• talvitaide
• esinemuotoilu, suunnittelu
ja toteutus kaksiuloitteisesta
kolmiulotteiseksi
• pieni saviesine, paperitaittelu ja –
veistos, yms.
• paju, kivi, risu

4.	Media ja kuvaviestintä
• kuvakerronta
• medialukutaito

Kuva viestin välineenä
• kirjan kuvitus, sarjakuva, lehtikuva, mainoskuva, tv, video jne.
• toden ja fiktion ero (mikä naurattaa, pelottaa yms.)
• keskustelua kuvista toden ja
fiktion kautta
• valmiiden kuvien käyttäminen
osana omaa työskentelyä

Tarinasta kuva
• kuvallisen viestinnän harjoittelua

KUVATAIDE

5-6 luokka

7 luokka

TAVOITTEET

Katso valtakunnallinen OPS luku
7.16 sivu 154

Katso valtakunnallinen OPS luku
7.16 sivu 154

Keskeiset sisällöt, jotka
lomittuvat aineen sisäisessä
integraatiossa

Oma ilmaisu!

Kuvallinen ajattelu!

221

222

KUVATAIDE

5-6 luokka

7 luokka

1.	Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• piirustus
• maalaus
• grafiikka
• muotoilu ja rakentelu

Ilmaisun kehittäminen,
värin, muodon ja tunnelman
luominen
• luonnostelu
• muodon ymmärtäminen valon
ja varjon avulla (viivavarjostus, ei
sormella hangaten)
• kuuden värin väriympyrä, vastavärit, valööri
• välinehuolto
• sommittelu ja tila (etuala, takaala, valööri, perspektiivi-kokeilut)
• grafiikan alkeet (kollagrafia,
linopainanta)
• havainto muodoksi (savi, lumi)
• pienoismallit

Kuvallinen ajattelu, oma ajatus
kuvallisena viestinä
• ajatuksia kuviksi, taiteen tekemisen prosessi
• kriittinen havainnointi
• kuvasymboliikka (esim. heraldiikka, logo)
• kuvan rakentamisen keinot
• ihmisen mittasuhteet, liike,
croquis, Leonardo da Vinci
• tilan kolmiulotteinen kuvaaminen
• kolmiulotteinen muoto (valo,
muotovarjo, heittovarjo, heijastus)
• tekstuuri
• -grafiikka (press print)
• 12 värin väriympyrä ryhmätyönä,
murretut värit, värien taittaminen
• akvarellitekniikat
• graafinen ilmaisu
• reliefi (esim. ohkolevy-, aaltopahvi-, savi- tai paperireliefi)
yhteisöllinen rakentelu (kierrätysmateriaali, romu)

2.	Taiteen tuntemus ja
kulttuurinen osaaminen
• taiteen ja taidekuvien
tarkastelu
• museo- ja taidenäyttelyvierailut
• -Suomen kultakausi,
realismi
• omat taidenäyttelyt
• taide ammattina, taitelijavierailut
• taidesuunnistus

Taide maailmassa
• taidehistoria oman ilmaisun
lähtökohtana
• esihistoriallinen taide, Egypti,
antiikki
• taiteen vuorovaikutuksellinen
vastaanotto
• Rovaniemen taidemuseo
• Maakuntamuseo

Taidekeskustelu
• kuvataiteen tyylejä
• keskiaika, kultakausi, Schjerfbeck, Gallen-Kallela, Edelfelt,
Simberg esim. lapsi taiteessa
• kuva-analyysi
• oma pohjoinen identiteetti
muiden kulttuurien rinnalla (esim.
lappilaisia taiteilijoita)
• Rovaniemen taidemuseo, gallerianäyttelyt

3.	Ympäristö-estetiikka,
arkkitehtuuri ja muotoilu
• Rovaniemen ympäristö
• luonto ja arkkitehtuuri
• esinekulttuuri

Paikallinen arkkitehtuuri
• koulun ja asuinalueen kulttuuriperintö ja identiteetti (rakennukset
ja julkiset veistokset)
• Rovaniemen kirkko, Lennart
Segerstrålen fresko

Luonnon ympäristö ja rakennettu
ympäristö
• ympäristötaide, maataide, talvitaide, tilataide
• julkiset taideteokset (esim.
graffitit)
• Rovaniemen kaupunki, vanhaa ja
uutta arkkitehtuuria, esimerkiksi
Alaruokasen talo, VR:n rakennukset 1909, Marttiinin puukkotehdas, Ferdinand Salokangas, Alvar
Aalto.
• uudet rakennushankkeet

KUVATAIDE

5-6 luokka

7 luokka

4.	Media ja kuvaviestintä
• kuvakerronta
• medialukutaito

Kuvan käyttötarkoitus
• taidekuva, mainoskuva, uutiskuva, sarjakuva
• kuvasta puhuminen (tv, video,
tietokonepelit)
• sarjakuva (kuvakoot)
• videokuvauksen alkeet

Erilaisten kuvien analyysi
• taidekuva, mainoskuva, uutiskuva, sarjakuva
• kuvalla vaikuttaminen
• video: mediaesityksen rakenteellinen ja sisällöllinen analyysi
• valokuvauksen alkeet

KUVATAIDE

8-9 luokka (suositus)

TAVOITTEET

Katso valtakunnallinen OPS luku 7.16 sivu 154

Keskeiset sisällöt, jotka lomittuvat
aineen sisäisessä integraatiossa

Taiteellinen prosessi!

1.	Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• piirustus
• maalaus
• grafiikka
• muotoilu ja rakentelu

Taide omien ajatusten, havaintojen, tunteiden ja mielikuvien
ilmaisuna
• piirustus- ja maalaustaitojen syventäminen
• värioppia syventäen
• taidegrafiikka metalligrafiikan keinot (kuivaneula, garborundum, serigrafia)
• oma itsenäinen taiteellinen projekti, prosessin taltiointi, esim.
oppimispäiväkirja
• itsearviointi

2.	Taiteen tuntemus ja kulttuurinen
osaaminen
• taiteen ja taidekuvien tarkastelu
• museo- ja taidenäyttelyvierailut
• Suomen kultakausi
• maalaustaiteen tyylisuunnat
• omat taidenäyttelyt
• taide ammattina
• nykytaide

Taideanalyysi
• taide elämän ilmiöiden tulkkina
• suomalaisuus, Schjerfbeck, renessanssi, 1800–1900 –luvun
ismit, (impressionismi, kubismi, funktionalismi) nykytaide
(esim. lappilaisia nykytaitelijoita)
• Rovaniemen taidemuseo, galleriat

223

KUVATAIDE

8-9 luokka (suositus)

3.	Ympäristö-estetiikka, arkkitehtuuri
ja muotoilu
• Rovaniemen ympäristö
• luonto ja arkkitehtuuri
• esinekulttuuri

Ympäristötaide
• arkkitehtuurin periaatteet, rakennussuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, kaupunkikuva suhteessa ihmiseen
• sisustussuunnittelu, huonekalusuunnittelu, pienoismallit

7.15 Käsityö
7.15.1 Kädentaidot esiopetuksessa
Kädentaitojen tavoitteena on tukea lapsen spontaania luovuutta, leikkiä, mielikuvitusta ja kykyä
valmistaa käsin esteettinen tuote sekä kehittää
silmän ja käden yhteistyötä. Materiaalien tuntemusta

kartuttamalla tuetaan lapsen aistiherkkyyden kehittymistä ja annetaan virikkeitä käsityölliseen (tekstiili- ja
tekniseen työhön johdatteleva oppiaine) ilmaisuun.
Kädentaitoja toteutetaan lapsen kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein kokeillen, tutkien ja keksien, edeten
kohti kokonaisprosessin hallintaa.

Sisällöt:
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Lankatyöt

•
•
•
•
•

nyöri
rusetti
pallotupsu
hapsutus
solmu/solmiminen

Ompelutyöt

•
•
•
•
•

pistely
etupisto (ompelukuva)
pujottelu
vohvelipujotus
* huopatyöt

Kudonta

• pujottelua erilaisissa kudontakehyksissä (pahvi-, itsetehdyt - ja valmiit kudontakehykset sekä luonnonoksat)

Kankaanpainanta

• painanta eri välineillä (sormi, käsi, leimasin, palikat, kasvit) ja tekniikoilla (töpöttäminen ja sablonapainanta)

Puutyöt

•
•
•
•

hiominen
liimaaminen
naulaaminen
maalaaminen

Askartelu

Paperin ja pahvin käsittely:
• repiminen
• leikkaaminen
• liimaaminen
• taittelu
• rei´ittäminen
• niittaaminen
• yhdistäminen haaraniiteillä
• paperipujottelu
• painaminen

7.15.2 Tekninen ja tekstiilityö p erusopetuksessa
Tekninen ja tekstiilityö 3 – 9
Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan
käsityötaitoja niin, että hänen itsetuntonsa kehittyy ja
hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen
vastuuntuntonsa työstä kasvaa ja hän oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua ja suhtautumaan
arvioiden valintoihin, tuotteisiin ja palveluihin. Opetus
toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin
aihepiirein ja projektein kokeillen, tutkien ja keksien,
edeten kohti kokonaisprosessin hallintaa.
Opetuksen tehtävänä on ohjata suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn,
kehittää luovuutta, esteettisyyttä, teknisiä ja motorisia taitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Oppilasta
tutustutetaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen käsityön kulttuuriperinteeseen.
Käsityön olemus
Käsityö oppiaineena tukee ihmisen monipuolista
kehittymistä. Käsityö on taito-, taide-, työ- ja teknologiakasvatusta, suunnittelua, ongelmanratkaisua ja
luovaa ajattelua, elämyksiä ja positiivisia kokemuksia.                                                                        

tuotteisiin ja palveluihin. Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein kokeillen,
tutkien ja keksien, edeten kohti kokonaisprosessin
hallintaa. Opetuksen tehtävänä on ohjata suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon,
kehittää luovuutta, esteettisyyttä, motorisia taitoja ja
ongelmanratkaisukykyä.
Tavoitteet
Oppilas oppii:
• käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja
menetelmiä sekä käsityöhön liittyviä käsitteitä
• käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelun
alkeita
• avaruudellista hahmottamista
• kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin
ominaisuuksiin
• hyödyntämään opittuja taitoja käytännössä
• ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään
• vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin
• arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työtä
• turvallista työvälineiden käyttöä ja huolehtimaan
oppimisympäristönsä viihtyisyydestä
(mukaillen ops § 25 )

Yleiset järjestelyt  
Alkuopetuksessa käsityötä opetetaan yhteisenä
oppiaineena, joka sisältää tekstiilityön ja teknisen
työn sisältöjä.
Käsityö alkuopetuksessa
Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan
käsityötaitoja niin, että hänen itsetuntonsa kehittyy ja
hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen
vastuuntuntonsa kehittyy ja hän oppii arvostamaan
työn laatua ja suhtautumaan arvioiden valintoihin,
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Keskeiset sisällöt
Materiaalit ja työtavat
1. lk

2. lk

• puu – mittaaminen, hiominen, liimaaminen, naulaaminen ja pintakäsittely.
• erilaiset langat – lanka neulansilmään, solmu, rusetti,
palmikointi, tupsu, sormivirkkaus ja koukulla virkkaaminen, pujottelu
• kangas – mittaaminen, leikkaaminen, nuppineulan
käyttö, ompelun aloitus ja päättäminen, erilaisia
pistoja, täyttäminen
• villa – huovutus
• paperi ja pahvi – repiminen, leikkaaminen, liimaaminen, pujottelu, taittaminen
• luonnonmateriaalit

• sahaaminen, käsin poraaminen ja vuoleminen mahdollisuuksien mukaan
• metalli - askartelufolion leikkaaminen ja muotoileminen, metallilangan taivuttaminen

Turvallisuustekijät
1. - 2. lk

1. - 2. lk

• työvälineiden ja töiden asianmukainen säilyttäminen
• tilan suojaaminen tarpeen mukaan

Suunnittelu
1. - 2. lk
• materiaali- ja välinekokeilut
• luonnostelupaperille, yhteys kuvataiteeseen

1. - 2. lk
• yksinkertaisen kaavan valmistaminen ja käyttö
• tarvittavien materiaalien ja välineiden valinnan harjoittelu

Käsityöperinteeseen tutustuminen
1. - 2. lk.

1. - 2. lk.

• luokkahuoneen ja lähiympäristön käyttötekstiilien
ja – esineiden sekä tekstiilitaiteen ja taideteollisten
esineiden tarkastelua

• moderniin ja uuteen käsityöperinteeseen ja työtapoihin tutustuminen luontevissa yhteyksissä
• pukeutumiskulttuuri mm. juhlapäivien yhteydessä,
vuodenaikojen vaihtuessa

Huolto, kunnostus, kierrätys ja uudelleen käyttö
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1. - 2. lk.

1. - 2. lk.

• napin ompeleminen
• kierrätysmateriaalin käyttö

• materiaalin ja välineiden asianmukaisen ja säästävän
käytön tiedostaminen

Vuosiluokat 3- 4
Kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla käsityö toteutetaan samansisältöisinä ja yhteisenä oppiaineena
kaikille oppilaille, joka jakaantuu tekstiili- ja teknisen
työn jaksoihin.
Vuosiluokat 5 – 7
Vuosiluokilla 5-7 oppilas on valinnut opiskeltavakseen joko tekstiili- tai teknisen työn kiinnostuksen
ja taipumuksensa mukaan. Opetuksessa tulee olla
kuitenkin olla myös sen osa-alueen sisältöjä, joita
oppilas ei painota. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteisprojektein tai ns. vaihtokurssein. Projektien tai kurssien aikana oppilaan tulee voida toteuttaa
tavoitteiden mukaisia kokonaisprosesseja.
Vuosiluokat 8 – 9
Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla käsityö on
valinnaisaine. Oppilailla on mahdollisuus valita teknisen työn tai tekstiilityön kursseja. Valinnaiskurssit
suunnitellaan koulukohtaisesti.

Yleistä työskentelystä
Käsityö on luonteeltaan tekemällä oppimista, jossa
on tärkeätä koko prosessi, ei pelkästään lopullinen
tuote. Koko prosessin kaikki vaiheet toteuttaa sama
henkilö. Opetuksessa käytetään aihepiiri- ja projektitöitä sekä ongelmanratkaisutyyppisiä opetusmalleja.
Oppimista ja opetusta toteutetaan käyttämällä
tieto- ja viestintätekniikan antamia mahdollisuuksia.
Erityisesti opetuksessa huomioidaan luovuus ja
innovatiivisuus. Oppilaan kehittymisen kannalta on
tärkeää, että käsityötehtävät ovat monipuolisia.
Arviointi
Työskentelyä arvioidaan koko työprosessin ajan. Oppilas arvioi suullisesti ja kirjallisesti yhdessä opettajan
sekä muun ryhmän kanssa omaa työskentelyään.
Arvioinnin tukena voidaan käyttää myös työskentelyn
dokumentointia. Arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden arviointikriteereitä.
Päättöarvioinnissa huomioidaan aiempien vuosiluokkien arvioinnit.

Vuosiluokat 1-4
Tavoitteet
Käsityöopetuksen ydintehtävä ensimmäisestä neljänteen luokkaan on perehdyttää oppilas arkielämässä
tarvittaviin käsityötietoihin ja -taitoihin sekä herättää
hänen kriittisyytensä, vastuuntuntonsa ja laatutietoisuutensa työskentelyssä ja materiaalivalinnoissa.
Oppilasta ohjataan käyttämään käsityössä tarvittavia
perustyövälineitä sekä erilaisia koneita turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas oppii:
• käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja
menetelmiä sekä käsityöhön liittyviä käsitteitä
• ohjatusti tuottamaan luovia ideoita ja kokeilemaan
teknisiä ratkaisuja,( sekä suunnittelemaan toteuttamiskelpoisen tuotteen)
• (avaruudellista hahmottamista suunnittelussa ja
työskentelyssä )
• kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin
ominaisuuksiin väreihin ja muotoihin
• valmistamaan, huoltamaan, korjaamaan ja kierrättämään käyttöesineitä ja -tuotteita
• työskentelemään pitkäjänteisesti sekä itsenäisesti
että ryhmän jäsenenä ja ottamaan vastuuta omasta
esineympäristöstään ja työskentelystään
• tietoteknisten välineiden käyttöä käsityöprosessin
eri vaiheissa mahdollisuuksien mukaan
• vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin
• turvallista työvälineiden käyttöä ja huolehtimaan
oppimisympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä
• arvioimaan ja arvostamaan omaa sekä toisten työtä
• suhtautumaan myönteisesti oman ja muiden
kansojen kulttuuriin
• ymmärtää ja arvostaa käsityövälineiden käyttöä

Tekninen ja – tekstiilityö: Kuvaus oppilaan
hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä
Oppilas
• osaa valmistaa tuotteen ohjeiden mukaan
• työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti
suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden
huomioon ottaen
• hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja
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• ymmärtää koneiden ja laitteiden merkityksen
teknisinä apuvälineinä
• pyrkii työskentelemään pitkäjänteisesti sekä
ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä
käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä
työvälineistä ja työtilojen viihtyisyydestä
• arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä,
oppimista sekä työn tuloksia
• suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen
kulttuuriperintöön

• arvostaa ja tarkastelee kriittisesti omaa ja muiden
töitä sekä etsii ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin
• ymmärtämään koneiden ja laitteiden merkityksen
• ymmärtämään sisäisen yrittämisen merkityksen
• ymmärtämään käsityön mahdollisena ammattina

Vuosiluokat 5 – 9

• Ihmisenä kasvaminen
Oppilas kasvaa tehdessään käsityötä yksin ja
yhdessä ottamaan vastuuta omasta työstä ja työympäristöstä. Samalla hän oppii tekemään ja
arvostamaan työntekoa.
• Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyyden osaalueita ovat pukeutumiskulttuurit, perinnekäsityöt,
erilaiset luokan ja koulun näyttelyt sekä vierailevat
näyttelyt.
• Viestintä ja mediataito
Viestintä ja mediataito sekä teknologia liittyvät
kiinteästi käsityöhön ja ne tulevat ilmi käsityöprosessin eri vaiheissa, suunnittelussa oppimisen
yhteydessä, arkipäivän teknologiajärjestelmiin
tutustuttaessa, oman työn raportointi ja näyttelyn
järjestämisessä joko perinteisesti tai Internetverkkoon.
• Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Käsityöopinnot tukevat kasvamista yrittäjyyteen antamalla valmiuksia tuottaa markkinoitavia tuotteita.
Vierailut paikallisten käsityöläisten yrityksiin lisäävät kokemusta käytännön yrittäjyydestä. Käsityö
oppiaineena vahvistaa oppilaan sisäistä yrittäjyyttä.
• Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä
Oppilas oppii tekemään ympäristöystävällisiä materiaalinvalintoja ja omaksuu myönteisen asenteen
työturvallisuuteen sekä oppii huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyisyydestä. Käsityön tekeminen kasvattaa oppilasta eritilanteissa tulevien
turvallisuusohjeiden huomioimiseen (kuulosuojainten käyttö).
• Turvallisuus ja liikenne
Oppilas ymmärtää suojavaatteiden merkityksen
työturvallisuudessa ja heijastimen merkityksen
liikenteessä.

Käsityön opetuksen ydintehtävänä viidennestä yhdeksänteen luokilla on syventää ja kartuttaa oppilaan
käsityötietoja ja -taitoja. Oppilas kykenee entistä
itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia
materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Häntä kannustetaan luovaan
suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä
ohjataan arvostamaan työn ja materiaalin laatua.
Oppilaiden taitoja voidaan mahdollisuuksien mukaan
kehittää tekemällä yhteistyötä eri oppiaineiden,
käsityöläisten tai paikkakunnan elinkeinoelämän ja
kulttuurin edustajien kanssa.
Viidennestä yhdeksänteen luokilla oppilaalle tulee
antaa myös mahdollisuus painottua käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko
tekniseen työhön tai tekstiilityöhön. Painotuksen
valinnan toteuttaminen kirjataan koulukohtaisesti.
Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla käsityö
on valinnaisaine. Oppilailla on mahdollisuus valita
teknisen tai tekstiilityön kursseja tai muihin oppiaineisiin integroituja valinnaiskursseja. Koulukohtaisesta
osiosta löytyvät koulukohtaiset valinnaisaine tarjonnat.
Oppilas oppii 1-4 luokilla olleiden tavoitteiden lisäksi:
• ohjatusti suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaan, tarkoituksenmukaisen ja esteettisen tuotteen sekä ottamaan huomioon eettiset, ekologiset
ja taloudelliset arvot
• valitsemaan ohjatusti materiaalin työn käyttötarkoituksen mukaan
• perehtyy suomalaiseen, lappilaiseen ja soveltuvin
osin myös muiden kansojen muotoilu- ja käsityökulttuuriin
• osaa käyttää apunaan erilaisia tiedonlähteitä
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Aihekokonaisuudet
Aihekokonaisuudet liittyvät käsityön opetukseen joko
toiminnan yhteydessä tai erillisinä opetustuokioina.
Aihekokonaisuudet ovat sisällytetty soveltuvin osin
eri vuosiluokkien oppiaineen sisältöihin.

• Ihminen ja teknologia
Koneiden ja laitteiden käytön hyödyntäminen
käsityöprosessin tekemisessä. Oppilas ymmärtää
käsityön ja automaation erot tuotteiden valmistamisessa.

Teknisen- ja tekstiilityön päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Suunnittelu

Valmistaminen

Itsearviointi

• havaitsee itse ongelmia
• kykenee ohjatusti suunnittelemaan toteuttamiskelpoisia
tuotteita huomioiden ajankäytön, välineet, materiaalit,
esteettisyys, ekologisuus,
kestävyys, taloudellisuus ja
tarkoituksenmukaisuus
• dokumentoi suunnitelman
• hyödyntää suunnittelussa
suomalaista ja muiden maiden
muotoilu- ja käsityökulttuuria

• asennoituu positiivisesti ja työskentelee tarkoituksenmukaisesti
ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä huolehtii
työympäristönsä järjestyksestä ja
viihtyisyydestä
• hallitsee perustekniikoita siten, että
tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, ekologinen ja esteettinen
• osaa työskennellä tavoitteisesti
yksin tai ryhmässä
• osaa soveltaa oppimaansa tietoa ja
taitoa
• osaa ohjatusti käyttää työssään
koneita ja välineitä

• kykenee ohjatusti arvioimaan
työskentelyään ja oppimistaan
sekä osoittamaan prosessin
kulussa ja tuloksissa vahvuuksia ja heikkouksia
• osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja halunsa suunnata
toimintaansa palautteen
mukaisesti
• muodostaa realistisen kuvan
taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan

Tekninen työ
Vuosiluokka 3

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Tekniikka ja
materiaalit

• tavallisimpiin työvälineisiin tutustuminen ja perustyötavat
• suunnittelukyvyn kehittäminen
• ongelmanratkaisutaidon kehittäminen
• positiivinen asennoituminen
työntekoon

• puu
• askartelu

Suunnittelu, valmistus,
arviointi ja dokumentointi

• suunnittelu
• puun ja /tai metallin mittaaminen
ja merkitseminen, sahaus,
poraus, höyläys, talttaus, vuolu,
naulaus, liimaus, liittäminen,
viimeistely, pintakäsittely, suorakulman käyttö

• ympäristökasvatus ja matematiikka
• mallineet, perustyövälineet
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Tekninen työ
Vuosiluokka 3

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Työturvallisuus

• vastuu työympäristön järjestyksestä ja –rauhasta
• työturvallisuusohjeiden noudattaminen
• työvälineistä huolehtiminen

Tekninen työ
Vuosiluokka 4

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Tekniikka ja m
 ateriaalit

• naulauksin vahvistetut liimaliitokset
• kokeillaan erilaisia ruuviliitoksia
• virtaavan veden ja tuulen kyky
tehdä työtä-

• puu- ja metallioppi
• puun mittaaminen ja merkitseminen, poraus, kapean pinnan
höyläys, muovin muotoilu, hionta
ja poraus

Suunnittelu, valmistus,
arviointi ja dokumentointi

• osaa suunnitella mallin avulla
valmistettavan tuotteen

• kulmatyypit ja ympyrän piirtäminen

Työturvallisuus

• opetellaan auttamaan toisia
• eri työtilanteiden säännöt
• kappaleiden kiinnittäminen
turvallisesti-

• käsiporan käyttö

Tekninen työ
Vuosiluokka 5

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Tekniikka ja materiaalit

• monipuoliset kädentaidot
• suunnittelukyvyn kehittäminen
• ongelmanratkaisutaidon kehittäminen
• positiivinen asennoituminen
työntekoon

•
•
•
•

puu- ja metallioppi
kone- ja sähköoppi
muovi ja askartelu
oppilas osaa sahata ja höylätä
puuta tarkoituksenmukaisin
käsityövälinein
• oppilas osaa taltata puuta
• oppilas osaa leikata metallia
vipuleikkurilla pylväsporakone
opettajan avustuksella
• oppilas osaa käyttää pyörötappeja erilaisissa liitoksissa

Tekninen työ
Vuosiluokka 5

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Suunnittelu, valmistus,
arviointi ja dokumentointi

• suunnittelu ja piirustus kahdesta
kulmasta, mitat opettajan ohjeen
mukaan

• puun ja/tai metallin mittaaminen
ja merkitseminen, sahaus,
poraus, höyläys, talttaus, vuolu,
naulaus, liimaus, liittäminen,
viimeistely, pintakäsittely
• opettajan antama kannustava ja
ohjaava arviointi
• oppilaan arviointi omia suorituksiaan ja opetustapahtumaa
kohtaan
• oppilaan tuotosten arviointi
suhteessa omiin aikaisempiin
tuotoksiin

Työturvallisuus

• osaa käyttää koneita ja laitteita
turvallisesti

• terveyskasvatus: ymmärretään
liuoteaineiden vaarallisuus ja
mitä turvallinen koneen käyttäminen merkitsee

Tekninen työ
Vuosiluokka 6

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Tekniikka ja materiaalit

• monipuoliset kädentaidot
• suunnittelukyvyn kehittäminen
• ongelmanratkaisutaidon kehittäminen
• positiivinen asennoituminen
työntekoon

•
•
•
•

Suunnittelu, valmistus,
arviointi ja dokumentointi

• suunnittelu ja piirustus kahdesta
kulmasta, mitat opettajan ohjeen
mukaan.

• puun ja/tai metallin mittaaminen
ja merkitseminen, sahaus ( huomioon koulun mahdollisuudet),
poraus, höyläys, talttaus, vuolu,
naulaus, liimaus, liitäminen,
viimeistely, pintakäsittely
• opettajan antama kannustava ja
ohjaava arviointi
• oppilaan arviointi omia suorituksiaan ja opetustapahtumaa
kohtaan
• oppilaan tuotosten arviointi
suhteessa omiin aikaisempiin
tuotoksiin

puu- ja metallioppi
kone- ja sähköoppi
muovi ja askartelu
oppilas osaa sahata ja höylätä
puuta tarkoituksenmukaisin
käsityövälinein
• oppilas osaa taltata puuta
• oppilas osaa leikata metallia
vipuleikkurilla pylväsporakone
opettajan avustuksella
• oppilas osaa käyttää pyörötappeja erilaisissa liitoksissa
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Tekninen työ
Vuosiluokka 6

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Työturvallisuus

• koneiden ja laitteiden turvallinen
käyttäminen

terveyskasvatus: ymmärretään
työvälineiden vaarallisuus ja mitä
turvallinen koneen käyttäminen
merkitsee

Tekninen työ
Vuosiluokka 7

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Tekniikka ja materiaalit

PUU-JA METALLITYÖ
• tutustuu ja opettelee tuntemaan
kotimaisia peruspuulajeja ja
levymateriaaleja sekä perusmetallit, niiden ominaisuuksia ja
käyttökohteita
• tutustuu ja opettelee käyttämään
puun- ja metallityöstön peruskoneita työturvallisesti
• syventää aikaisemmin opittuja
perustyötapoja ja käsityövälineiden käyttöä
• ymmärtää pintakäsittelyn merkityksen ja osaa eri menetelmiä

• materiaalit ja niiden
käyttökohteet

• puu-ja metallityöstökoneet
• työturvallisuus
• perustyötavat
• käsityövälineet
• pintakäsittely

KONE-JA SÄHKÖOPPI,
ELEKTRONIIKKA
• tuntee yleisimmät komponentit
• tutustuu yleismittarin käyttöön
• ymmärtää yksinkertaisen virtapiirin toiminnnan

• elektroniikan perusteet
• -mittaus ja mittalaitteet
• huollon ja kunnostuksen toimivalta eli mitä lain puitteissa saa
tehdä

KODIN JA VAPAA-AJAN VÄLINEIDEN HUOLTO, KUNNOSTUS JA
KIERRÄTYS

• materiaalit ja niiden käyttökohteet
• perustyötavat

MUUT TYÖT JA MATERIAALIT
• opetellaan esiin tulevan muun
työn työtavat ja materiaaliin
liittyvä tarvittava tieto

Suunnittelu, valmistus ja
dokumentointi
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• työsuunnitelman tekeminen
tarvittavine kuvineen ja mittapiirroksineen opettajan ohjauksessa
• valmistaa eri materiaaleista
tuote edellä käsiteltyjen asioiden
mukaan

• -teknisen piirtämisen perusteet
• -mallintaminen
• -tietotekniikan sovellukset

Tekninen työ
Vuosiluokka 7

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Työturvallisuus

• laitteiden ja koneiden turvallinen
ja vastuuntuntoinen käyttö
• henkilökohtainen työturvallisuus
• hyvän ja turvallisen työympäristön luominen

• koneiden ja laitteiden suojalaitteet sekä oikea käyttö
• sähköturvallisuuden perusteet
• henkilökohtaisten suojaimien
käyttö
• työympäristön vaaratekijät
turvallisuus, siisteys ja viihtyvyys
• vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä

Tekstiilityö
Vuosiluokka 3

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Tekniikka ja materiaalit

Ompelu
• tutustuu koneompeluun
• oppii yksinkertaista konekirjontaa
• kokeilee käsinompelua ja kirjontaa
• oppii käyttämään valmista kaavaa
ja leikkaamaan
• tutustuu erikoistekniikoihin

• ompelukoneen langoittaminen,
puolaaminen ja perusompeleet
• ompelutyön koristelu käsin tai
konekirjonnalla
• keskeiset tekstiilityön materiaalit
ja työtavat
esim. huovutus, kankaanpainanta

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lankatyöt
• virkkaus, kjs,ks
Materiaalien taloudellinen ja järkevä
käyttö ja kierrättäminen

Suunnittelu, valmistus ja
dokumentointi

Ompelu
• suunnittelee ja valmistaa pienen
työn opettajan ohjeistuksen
mukaan

Työturvallisuus

• oppilas työskentelee tekstiilityöluokassa turvallisuusohjeita
noudattaen

• ompelukoneen, silitysraudan ja
saksien turvallinen käyttö
• teknologian avun hyödyntäminen
käsityössä
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Tekstiilityö
Vuosiluokka 4

YDINTAVOITTEET

Tekniikka ja materiaalit

Ompelu
• mittaaminen ja koon määrittäminenkaavan jäljentäminen
• tärkeimmät kaavamerkit
• ompelukoneen käytön kertaaminen
Lankatyöt
• virkkaus: kerrataan opittua,
pylväät
• käsin ompelun peruspistot
• neulonnan alkeet
Erikoistekniikat

• pehmolelu tai tilkkutyö
• langoituksen ja perusompeleiden
kertaaminen

• silmukoiden luominen, edestakaisneule, päättely

Suunnittelu, valmistus ja
dokumentointi

Ompelu
• suunnittelee ja valmistaa helpon
kolmiulotteisen tuotteen
• arvioi omaa työtään ja muiden
töitä

Työturvallisuus

• vastuullinen koneiden ja työvälineiden käyttö

• henkilökohtaisen vastuun
ymmärtäminen

Tekstiilityö
Vuosiluokka 5

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Tekniikka ja materiaalit

Ompelu
• alaosan vaate tai asusteita
• kaavamerkit
• oikean kaavakoon valinta
• puuvilla ja villa materiaalina
Lankatyöt
Neulonta
• harjaantuu käsineulonnassa
• tunnistaa oikean ja nurjan silmukan
• materiaalin valinta käyttötarkoituksen, käsialan ja puikkojen
suhteen
Virkkaus
• tunnistaa virkkauksen merkkikieltä
Kirjonta
• arvostaa perinteisiä
kirjontatapoja
Erikoistekniikat
Yhteistyöt
Tuotteiden elinkaari
• ymmärtää tekstiilien kierrättämisen ja säästämisen merkityksen

234

SISÄLLÖT

• leikkuusuunnitelma
• alaosan vaate
• joustavan kankaan ja saumurin
käyttö lisätöissä
• ompelukoneen jousto-ompeleet
• nurja silmukka, suljettu neule
• neuleen kaventaminen ja leventäminen
• sääolosuhteiden huomioiminen
pukeutumisessa

• virkkauksen perusmerkit

• erilaisia kirjontapistoja
• kankaan kuviointi
• yhdessä tekeminen, toisen
huomioon ottaminen, toisen
työn arvostaminen, yrittäjyys
• tekstiilien uudistaminen, huolto
ja korjaaminen

Tekstiilityö
Vuosiluokka 5

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Suunnittelu, valmistus ja
dokumentointi

Ompelu
• suunnittelee ja valmistaa vaatteen valmiiden kaavojen mukaan
Neulonta
• suunnittelee ja valmistaa pienen
neuletyön
Itsearviointia
Kirjonta
• suunnittelee ja valmistaa perinteeseen nojautuvan kirjontatyön

Työturvallisuus

• vastuullinen saumurilla työskentely

• leikkaavan terän merkitys

Tekstiilityö
Vuosiluokka 6

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Tekniikka ja materiaalit

Ompelu
• sopivan kaavan valinta
• työjärjestyksen merkityksen
ymmärtäminen
• synteettisiä kuituja
Lankatyöt
Neulonta
• harjaantuu käsineulonnassa
Virkkaus
• oppii tulkitsemaan ohjeita
Erikoistekniikat
• ajan hengen mukaisesti

Yläosan vaate
• mitat ja kaavamerkit
• kaavan piirtäminen lehden kaavaarkilta
• työjärjestyksen laatiminen
• reunahuolitteluja  
• suljettu neule
• lapaset
• virkkausmerkit
• esim. huovutus, kirjonta, eri kudontatekniikat, kankaan kuviointi
ja värjääminen

Suunnittelu, valmistus ja
dokumentointi

Ompelu
• suunnittelee ja valmistaa yläosan
vaatteen
• pyrkii persoonalliseen ratkaisuun
suunnitelmassaan
• dokumentoi ja raportoi suunnitelmansa ja työprosessin kulun
Lankatyöt
Neulonta
• värien käyttö suunnitelmassa  
Virkkaus
• materiaalin valinta suunnitelman
mukaisesti

Työturvallisuus

työskentelee työturvallisuusohjeita
noudattaen
• huomioi koko ryhmän työturvallisuuden ja viihtyisyyden

Teknologian hyväksikäyttö käsityössä

• ymmärtää materiaalin valinnan ja
laadun merkityksen,
• kriittinen kuluttaja
  
• persoonallisen suunnitelman
toteuttaminen
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Tekstiilityö
Vuosiluokka 7

YDINTAVOITTEET

SISÄLLÖT

Tekniikka ja materiaalit

• pyrkii omatoimiseen ja itsenäiseen ongelmanratkaisuun sekä
työskentelyyn
• osaa ohjatusti tulkita sanallisia,
kirjallisia ja kuvallisia työohjeita
Ompelu
• vaateompelun perusteet
• syvennetään kaavaopin perusteita, kaavan sovittaminen omia
mittoja vastaavaksi
• ymmärtää ompelukoneen ja
saumurin toimintaperiaatteet
sekä hyödyntää niiden suomia
mahdollisuuksia
• materiaalioppia; peruskuidut
Neulonta
• neulekaavan laskeminen

• kankaiden ja lankojen laatujen
tarkastelu sekä töihin sopivan
materiaalin valinta

Erikoistekniikat
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Suunnittelu, valmistus ja
dokumentointi

Ompelu ja neulonta
• suunnittelee ja valmistaa
itselleen persoonallisen vaatteen
joko neuloen tai ommellen
• suunnittelussa huomioidaan
suomalainen kulttuuriperinne ja –
muotoilu
• dokumentoi ja raportoi suunnitelmansa ja arvioi työtään

 Työturvallisuus

• teknologisten laitteiden ja
koneiden turvallinen ja vastuuntuntoinen käyttö ja huolto

• ylä- tai alaosan vaate tai molemmat
• napinläpi ja vetoketjuhalkio
• vyötärökaitale
• hihallinen ja kauluksellinen vaate
• vaatteen huolto, kierrätys ja
kustannuslaskelmat  

• sukat, suomalaisen käsityöperinteen siirtäminen sukupolvelta
toiselle ( kulttuuri-identiteetti)
• lankatekniikoilla tehtyjen tuotteiden hoitaminen
• ajankohtaisesti valittuja tekniikoita
• esim. kankaankudonta, kirjonta,
virkkaaminen
• oman paikkakunnan yrittäjyyteen
tutustuminen
• vaatteen sovittaminen
• ompelutekniset yksityiskohdat
• tekstiilituotteen elinkaari
• vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä

7.16 Liikunta
Liikunta (fyysinen ja motorinen kehitys)
esiopetuksessa
Liikuntakasvatus auttaa lasta omaksumaan monipuolisia liikunnallisia perustaitoja. Se edistää ja ylläpitää
lapsen fyysistä kuntoa. Lapsen koordinaatiokyky, liikkuvuus ja ketteryys kehittyvät niin, että hän saavuttaa kehitysvaiheensa mukaiset perusliikuntataidot.
Monipuolisessa liikunnassa lapsi tutustuu erilaisten
välineiden ja telineiden käyttöön. Hän oppii huomaamaan eri vuodenaikojen ja lähiympäristön tarjoamat
mahdollisuudet nauttia ja harrastaa liikkumista.

Liikunnan avulla tuetaan lapsen kielellistä, rytmillistä ja matemaattista kehitystä. Liikuntakasvatus
kehittää lapsen yhteistyötaitoja niin, että lapsi oppii
leikeissään ja peleissään huomioimaan muut lapset, arvostamaan ja kannustamaan heitä. Peli- ja
kilpailutilanteissa opetellaan hyväksymään taitojen
erilaisuus ja häviäminen. Lapsen liikunnallisen ilon ja
osaamisen kokemuksen kautta lapsille muotoutuu
myönteinen minäkuva itsestä ja omista taidoista.
Liikuntakasvatuksen tavoitteena on myös hyvien
liikuntatottumusten omaksuminen: venyttelyn,
peseytymisen ja asianmukaisen varustuksen merkityksen ymmärtäminen.

RETKEILY

• maastossa liikkumisen perusasiat (vaatetus, kulkureitit, siisteys, turvallisuus)
• vuodenaikojen huomioiminen retkeilyssä
• liikuntaleikit ja seikkailu luonnossa

SUUNNISTUS	

• aarteen etsintä
• kuva- ja valokuva suunnistus

YLEISURHEILU

JUOKSU
• juoksu ja liikuntaleikit
• reaktioleikit ja viestit
HYPPÄÄMINEN
• vauhditon ponnistus
• joustava alastulo
• hypyt yhdellä / kahdella jalalla, korkealle / pitkälle
• hypyt esteen yli
HEITTÄMINEN
• oikea heittoasento
• heittoja ja kiinniottoja erikokoisilla palloilla
• tarkkuus- ja pituusheitot

PALLOILU JA
PALLOPELIT

PALLOILU
• vierittäminen
• yhden ja kahden käden heitot
• heiton kiinniotto (oma heitto ja toisen heitto)
• tarkkuusheitot
• pallon kuljetus (pomputus, potkut, vieritys, lyöminen)
• perussäännöt
• joukkuepelin perusajatus
• silmä-käsi koordinaatio
• silmä-jalka koordinaatio
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VOIMISTELU

PERUS- JA KUNTOVOIMISTELU
• käynti, juoksu, ryömiminen, konttaaminen, laukkaaminen
• lihashallinta- ja liikkuvuusharjoituksia
• hypyt, tasapainoliikkeet, rentoutusharjoitukset
TELINEVOIMISTELU
• tasapainoharjoitukset (permanto, penkki, puomi)
• riipunta, heilunta, keinunta (puolapuut, renkaat, puomi)
• kiipeäminen
• hypyt esim. ponnistuslauta, trampoliini, arkku
• eteen - ja taaksepäin kuperkeikat
• kärrynpyörän kehittely
VÄLINEVOIMISTELU
• alkeisharjoittelua:
• hernepussit
• hyppynarut
• pallot
• vanteet
• leikkivarjo
• voimistelunauhat

MUSIIKKI
LIIKUNTA JA
TANSSI

MUSIIKKILIIKUNTA
• rytmi, tempo, perussyke
• liikkeestä rytmiin ja rytmistä liikkeeseen
• tilan, voiman, ajan ja muodon käyttö
• tasot ja suunnat
• marssi, juoksu, laukka
• laulu- ja rytmileikit, lorut
• mielikuvat
TANSSI
• piiritanssit ja – leikit
• kansantanhut
• luova tanssi

LUISTELU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

luistimien jalkaan laitto
nousu luistimille
painopisteen löytäminen
polvien notkistus
luisteluasento
tasapainon löytäminen
turvallinen kaatuminen
ylös nouseminen
luistelupotku (suorapotku sivulle ja liuku tai kahdella jalalla)
T-jarrutus
aurajarrutus
tasahyppy paikalla, hypyt esteen yli

JÄÄPELIT
• perusluisteluharjoituksia erilaisten jääpelien ja – leikkien muodossa
• erilaiset taitoradat
• eri välineiden käyttö
• joukkuepeli harjoituksia
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HIIHTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UINTI

• veteen totuttelusta uimataitoon mahdollisuuksien mukaan

suksien jalkaan laitto
ote sauvasta
suksien kuljettaminen
kaatuminen ja ylösnousu
liuku ja potku
sauvoitta hiihto
tasatyöntö
vuorohiihto
*mäen nouseminen ja laskeminen
*aurajarrutus

Liikunta perusopetuksessa
Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa
myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata
oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen
merkitys.
Liikunnanopetus tarjoaa oppilaalle sellaisia taitoja,
tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista
omaksua liikunnallinen elämäntapa.
Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa edetään
leikin ja taitojen oppimisen kautta kohti omaehtoista
harrastuneisuutta. Tämä edellyttää yksilöllisten kehittymismahdollisuuksien huomioon ottamista. Liikunta
ja oppimiskokemukset vahvistavat oppilaan itsensä
tuntemista ja ohjaavat suvaitsevaisuuteen.
Liikunnan opetuksessa tulee korostaa yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä ja turvallisuutta.

Liikunnanopetuksen yhteydessä on korostettava
turvallista liikennekäyttäytymistä. Liikunnanopetus
pohjautuu kansalliseen liikuntaperinteeseen.
Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon
luonnon olosuhteet ja vuodenajat, paikalliset olosuhteet, lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet sekä oppilaan ja ryhmän erityistarpeet.
Eri liikuntamuotojen suhde liikunnan
opetuksessa
Suunnitelmassa opetus toteutetaan 2-5 viikon pituisissa jaksoissa. Liikuntalajeihin perehdytään useamman viikon ajan, jolloin taitojen oppimiselle jätetään
riittävästi aikaa. Jakso näkyy edeltä käsin sovitun
liikuntalajin asteittain etenevänä kehittämisenä.
8. ja 9. luokalla on mahdollisuus suorittaa myös
valinnaisia liikunnan kursseja.

Esimerkkimalli tuntien jakautumisesta (oletus, että liikuntaa 2h/viikko)
Lajit

1.lk

2.lk

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

7.lk

8-lk

9.lk

Voimistelu(sis.kuntotestit

26

16

16

8

8

8

10

10

10

Mu-liikunta/tanssi

yhd.voim.

10

6

10

10

6

6-8

6-8

6-8

Palloilu/pelit

16

16

16

30

30

30

22-24

22-24

22-24

Perusliikunta/yl.urheilu

8

8

8

4

4

4

6

6

6

Suunnistus/retkeily

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Luistelu/jääpelit

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

Hiihto

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

Uinti

4-6

4-6

4-6

4-8

4-6

4-6

4-6

4-6

6-8

2

2

2

62-70

62-70

62-70

Suunnittelu/itsearvioini

Yhteensä

70-76

70-76

66-72

72-76

72-76

68-78
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Vuosiluokat 1-2
Esi- ja alkuopetusikäinen oppilas elää liikunnallisessa
kehityksessään herkkyyskautta, jossa etupäässä
leikinomaisesti ja monipuolisesti harjoitellaan perusliikemalleja (liikuntaliikkeet, liikkumisliikkeet, käsittelyliikkeet ). Useimmiten liikkeet ovat eri liikemallien
yhdistelmiä.
Oppilaita rohkaistaan toimimaan omatoimisesti
ja aloitteellisesti eri liikuntatilanteissa korostamatta
keskinäistä kilpailua. Liikunnan opetuksessa tulisi
näkyä mielikuvitus, luovuus, seikkailu, elämys ja
monipuoliset ja turvalliset toimintakokeilut.
Tavoitteet
Oppilas
• Kokee liikunnan ja oppimisen iloa
• Oppii monipuolisesti liikunnan motorisia perustaitoja ja saa virikkeitä harrastaa liikuntaa
• Oppii turvalliset liikuntatavat ja uimataidon alkeet

• Harjaantuu sekä yhteistyötaidoissaan että itsenäisen työskentelyn taidoissaan
• Oppii hyvää käytöstä, sovittujen sääntöjen noudattamista ja reilun pelin henkeä
• Oppii pukeutumaan tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten sekä huolehtimaan puhtaudestaan
• oppii tuntemaan lähiympäristöään
Keskeiset sisällöt
• Perusliikuntaa, voimistelua välineillä ja telineillä
• musiikkiliikuntaa, leikkiä ja pikkutansseja
• eri palloilulajeja sekä niiden viitepelejä ja pienpelejä
• vesiliikuntaa, kuten veteen totuttautumista, vesileikkejä ja uintiharjoituksia
• luontoliikuntaa
• talviliikuntaa kuten luistelua ja hiihtoa
Voimistelu
Voimistelutaitoja monipuolisesti kehittäviä lajeja ovat
mm. sirkustelu (pyramidit) ja nassikkapaini.

1.lk ja 2.lk
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Perus- ja kuntovoimistelu

•
•
•
•

käynti, juoksu, ryömiminen, konttaaminen, laukkaaminen
lihashallinta- ja liikkuvuusharjoituksia
lihaksia vahvistavia harjoituksia
hypyt, tasapainoliikkeet, rentoutusharjoitukset

Telinevoimistelu

•
•
•
•
•
•
•
•

tasapainoharjoitukset ( permanto, penkki, puomi )
riipunta, heilunta, keinunta (puolapuut, renkaat, puomi )
kiipeäminen
hypyt esim. ponnistuslauta, trampoliini, arkku
eteen - ja taaksepäin kuperkeikat
käsin – ja päälläseisonta
kärrynpyörän kehittely
kiepin kehittely

Välinevoimistelu

•
•
•
•
•
•
•

alkeisharjoittelua seuraavilla välineillä:
hernepussit
hyppynarut
pallot
vanteet
leikkivarjo
voimistelunauhat

Musiikkiliikunta ja tanssi
Keskeisiä toimintatapoja musiikkiliikunnassa ovat
itseilmaisun keksiminen, soveltaminen ja uudelleenluominen. Musiikkiliikunnan ja tanssin avulla

harjaantuvat erityisesti keskittymiskyky, liikunnalliset
valmiudet sekä sosiaaliset taidot. Oppilaan oma keho
on lähtökohtana. Käytä opetuksessa monipuolista
musiikkia!

1. lk ja 2. lk
Musiikkiliikunta

•
•
•
•
•
•
•

Tanssi

• piiritanssit ja – leikit
• kansantanhut
• luova tanssi

rytmi ( tasa- ja kolmijakoisuus ), tempo ( hidas-nopea ), perussyke
liikkeestä rytmiin, rytmistä liikkeeseen
tilan, voiman, aja, ja muodon käyttö
tasot ja suunnat
marssi, juoksu, laukka, hyppyaskel
laulu- ja rytmileikit, lorut
mielikuvat

Yleisurheilu
Yleisurheilun sisällöissä on pääasiassa kyse juoksemisen, hyppäämisen ja heittämisen eri muodoista.

Yleisurheiluopetus vahvistaa perusliikemuotojen hallintaa, niiden rytmittämistä ja yhdistämistä. Erilaisia
ja monipuolisia leikkejä käytetään apuna yleisurheilun
opetuksessa.

Yleisurheilu

1.lk

2.lk

Juoksu

• juokseminen eteen- ja taaksepäin
• juokseminen vauhtia vaihdellen
• juoksu esteiden yli,esteitä väistäen ja suuntaa                          
vaihtaen
• juoksu- ja liikuntaleikit, reaktioleikit ja viestit
• pystylähtö                                                                                            

•
•
•
•

Hyppääminen

•
•
•
•
•

ponnistaminen yhdellä ja kahdella jalalla
ponnistaminen paikaltaan ja vauhdista
ponnistaminen eteen- ja ylöspäin
hypyt esteen yli ja joustava alastulo
pituushyppy
• vauhdin yhdistäminen ponnistukseen

• hypyn tehostaminen vartalon
liikkeillä
• hypyn suuntaus
• korkeushypyn alkeita

Heittäminen

•
•
•
•

oikea heittoasento
tarkkuus- ja pituusheitot
heittoja ja kiinniottoja erikokoisilla palloilla
yläkautta heitto ilman vauhtia

• yläkautta heitto vauhdista

juoksutekniikoita
käsien käyttö
kaarrejuoksu
kiihdytys

241

Palloilu
Perusopetuksen palloilun opetuksella kehitetään perusliikemalleista (liite 1) erityisesti käsittelyliikkeiden
hallintaa. Käsittelyliikkeissä oppilas käsittelee jotakin
välinettä (pallo, keila, vanne jne.). Yleisiä pallonkäsit-

Palloilu

telytaitoja harjoitellaan monipuolisesti erilaisia palloja
käyttämällä lajista riippumatta. Pelitaitoja opetetaan
eri palloilulajeihin johdattelevien leikkien ja viitepelien avulla. Pelien yhteydessä opetellaan sääntöjen
noudattamista ja korostetaan reilun pelin merkitystä.

1.lk

2.lk

• pallon vierittäminen lattiaa pitkin
• yhden ja kahden käden heitot
• pallon syöttäminen ja vastaanottaminen
käsin, kopittelu erilaisilla palloilla
• tarkkuusheitot
• pallon pomputtelu
• pallon kuljetus käsin, jaloin (sisäterä) ja eri
välineillä
• jalkapallon sisäteräsyöttö ja haltuunotto
• heittoleikit ja –pelit, yhteistoimintapelit
(rajapallo, polttopallo)
• perussäännöt

•
•
•
•

pallonkäsittelytaitojen harjaannuttaminen
pallon lyönti kädellä, ”laudalla” ja mailalla
jalkapallossa pallon kuljetus sisä- ja ulkosyrjällä
joukkuepelin peliajatuksen perusteet  

Uinti
Oppilaat joilla on jokin fyysinen poikkeavuus osallistuvat uinnin opetukseen sovelletusti muiden oppilaiden kanssa mikäli se on mahdollista.
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Uinti

1.lk

2.lk

Selkäuinti

• selin asento vedessä

• alkeisselän potkut ja käsityöskentely

Rintauinti

• vatsallaan asento vedessä

• alkeisrintauinti

Krooliuinti

• kroolin potkut

• myyräuinti

Pituussukellus

• liuku pinnalla

• liuku pinnan alla

Syvyyssukellus

• esine vyötärön syvyydestä

• esine rinnan syvyydestä

Hyppy

• hyppy rinnan syvyiseen veteen

• jalat edellä uintisyvyiseen veteen

Pelastautuminen

• selin kellunta X-asennossa

• kanisterin heitto pelastettavalle ja veto reunalle

Retkeily ja suunnistus
Suunnistuksen oppimisessa lähtökohtana on tuttu ja
turvallinen luokka, piha ja koulun ympäristö. Oppimisessa korostetaan etsimisen ja löytämisen riemua.

Retkeilyssä hyödynnetään lähiympäristön retkeilykohteita. Oppimisessa korostetaan elämyksellisyyttä
ja luonnon arvostamista. Suunnistuksessa ja retkeilyssä opetus integroidaan mm. kuvaamataitoon ja
YLT:oon.

Retkeily ja suunnistus

1.lk

2.lk

Suunnistus

• valokuvasuunnistus
• luokan kartta

• koulun pihakartta
• kartan suuntaaminen
• viuhkasuunnistus

Retkeily

•
•
•
•

maastossa liikkumisen perusasiat
( vaatetus, kulkureitit, siisteys, turvallisuus)
vuodenaikojen huomioiminen retkeilyssä
liikuntaleikit ja seikkailu luonnossa

Luistelu
Luistelua harjoiteltaessa korostuu turvallisuuden
erityinen huomioiminen(pään suojaaminen). Opettaja

Luistelu

Jääpelit
ja – leikit

tarkastaa kypärien kiinnityksen ennen jäälle menoa.
Luistelun opetuksessa edetään tasapaino- ja liukuharjoitteiden kautta kohti perusluistelua eteen - ja
taaksepäin.

1.lk

2.lk

• luistimien jalkaanlaitto/ kiristäminen
• painopisteen/tasapainon etsiminen,
kävely jäällä
• oikea luisteluasento, polvien notkistus
• painopiste alemmas, turvallinen
kaatuminen ja ylös nouseminen
• t-potku, puoliaura- ja aurajarrutus
• liu`un ja potkun yhdistäminen vuorottaisena liikkeenä
• potku sivulle (luistelupotku) ja liuku
yhdellä jalalla
• potkaisevan jalan vuorottelu
• tasahypyt ja kahden jalan käännös
paikallaan

• perusluistelun harjaannuttaminen
• painonsiirto ja sivujarrutus eli hockey-jarrutus
• teränkäyttöharjoitteita luistelun tehostamiseksi
• *esim. luistelu ilman, että terät irtoavat jäästä
• *kahden jalan liukukäännökset
• *taaksepäin luistelun alkeet

• perusluisteluharjoituksia leikkien ja
pelien muodossa
• erilaiset taitoradat ja välineet                     

• joukkuepeliharjoituksia        

243

Hiihto
Hiihdon oppimisessa huomioidaan lasten ikätasoon
kuuluva leikinomaisuus ja kokeilunhalu. Oman

Hiihto

1. lk.

2. lk.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

suksien pakkaaminen ja kuljetus
suksien jalkaan laittaminen
ote sauvasta
liuku ja potku
mäenlasku ja nousu
kaatuminen
aurajarrutus

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 2. luokan
päättyessä
Oppilas
• osaa luistelussa liukumisen, perusluistelun potkun
ja jarrutuksen
• hiihdossa kykenee suoriutumaan annetusta hiihtolenkistä vaihtelevassa maastossa
• tietää pallon oikean heittoasennon
• hallitsee juoksemisen eri variaatioita (tempo,
väistöliikkeet )
• hallitsee yhden ja kahden jalan ponnistamisen
• osaa jollakin tavalla joko selällään tai vatsallaan uida
kymmenen metriä
• tietää maastossa liikkumisen perusasiat (vaatetus,
kulkureitit, siisteys, turvallisuus )
• osaa suunnata pihakartan ja määrittää oman sijaintinsa siinä
• osaa käsitellä palloa erilaisissa leikeissä ja peleissä
• hallitsee alkeistason pyörinnät, riipunnat, nojat,
hypyt sekä tasapainoasennot että –liikkeet, korostetaan hyvän ryhdin merkitystä
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tekemisen, oivaltamisen ja hiihtoleikkien sekä hiihtoretkien kautta tutustutaan hiihtämiseen eri ympäristöissä mm. koulun pihalla, ladulla ja hiihtomaassa.

perusasioiden kertaus
tasatyöntö
yksinkertaiset käännökset
jarruttaminen
luisteluhiihdon alkeet

• osaa eläytyä musiikkiin yksin ja yhdessä, osaa liikkua tasa- ja kolmijakoisen musiikin mukaan, osaa
keksiä pienen tanssisommitelman

Vuosiluokat 3-6
Voimistelu
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• tasapainon, koordinaation, ketteryyden, suorituskohtaisen voiman ja nivelten liikkuvuuden kehittäminen
• rytmitajun kehittäminen
Voimistelua voidaan toteuttaa perusvoimisteluna,
välinevoimisteluna, kuntovoimisteluna tai musiikkiliikuntana. Voimistelun sisällöt täydentävät toisiaan.
Välinevoimistelussa voidaan käyttää mm. hernepusseja, palloja, keiloja, hyppynaruja, vanteita ja nauhoja.

Laji

3. lk.

4. lk.

Perusvoimistelu ja
musiikkiliikunta

• eri musiikin rytmivaihteluiden tunnistaminen
ja hyödyntäminen ilmaisussa
• rytmiharjoituksia
• musiikista liikkeeseen
• osaimprovisaatioharjoituksia
• salmiakkikuvioharjoitus
• letkajenkka ja jenkka
• pieniä tansseja (esim. koulun juhliin)

• kehittäviä koordinaatio- ja liikemuistiharjoitteita
• rytmiharjoituksia
• jenkka pareittain ja jenkkavaljakot
• perus- ja kuntovoimistelua
• countrytanssiesityksiä

Laji

5.-6. lk.

Perusvoimistelu ja musiikkiliikunta

• musiikista liikkeeseen ja liikkeestä musiikkiin
• omalla keholla äänen tuottaminen
• aerobic
• yksinkertaiset askelsarjat
• aikaisemmin opittujen tanssien kertausta ja täydennystä
• jenkkavaljakot
• englantilainen hidas valssi
• jiven perusaskeleet
• oppilaiden omia pieniä esityksiä
• mahdollisuuksien mukaan ”muotitanssin” opettelu
• esityksiä koulun juhliin

Telinevoimistelu
Voimistelun opettamisessa on tärkeää liikekehittely,
jossa edetään helpoista liikkeistä vaikeampiin. Telinevoimistelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota

avustamiseen ja muihin turvallisuutta lisääviin tekijöihin. Telinevoimisteluvälineistä käyttökelpoisia ovat
esim. matot (permanto), puolapuut, köydet, renkaat,
penkki, puomi, rekki, ponnahduslauta, minitrampoliini
ja hyppyarkku.

Laji

3. lk.

4. lk.

Telinevoimistelu

• permanto (3.-4. lk:n permanto-sarja)
• kuperkeikka eteen- ja taaksepäin
• niskaseisonta
• käsinseisonta
• lentokuperkeikka
• käsinseisonta molemmille puolille
• rekki (3.-4. lk:n rekkisarja)
• heilunta koukkujaloin
• kaarihyppy
• kieppi
• selinheilahdus
• päinsuistunta
• hyppy (3.-4. lk:n hyppy)
• urhonhypyn alkulento mattokasalle,
josta kaatuminen selinmakuulle
• kyykkyhyppy arkulle, jännehyppy
alas
• trampoliini
• perushypyt (jänne-, X- ja haaraaittohyppy)
• penkki
• kuperkeikka penkillä
• vaaka
• kärrynpyörä penkiltä alastulona

• permanto
• 3.-4. lk:n permantosarjan hiominen
• käsinseisonnasta kuperkeikka eteenpäin
• rekki
• 3.-4. lk:n rekkisarjan hiominen
• heilunta rekillä
• hyppy
• 3.-4. lk:n hypyn hiominen
• trampoliini
• perushypyt
• voltti pehmusteelle
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Laji

5.-6. lk

Telinevoimistelu

• permanto (5.-6. lk:n permantosarja)
• käsinseisontakuperkeikka
• kärrynpyörä
• kuperkeikka taaksepäin haaraistuntaan
• kulmaistunta
• rekki (5.-6. lk:n rekkisarja)
• kieppi
• selinheilahdus
• kiintopyörähdys
• kaarihyppy
• hyppy (5.-6. lk:n hyppy)
• juoksuvauhdista puolivoltti tai päähyppy mattokasalle
• jännehyppy kääntyen 180 mattokasalta maahan
• trampoliini
• perushyppyjen hiominen
• voltti

Yleisurheilu
Monipuolinen yleisurheiluopetus vahvistaa perusliikemuotojen hallintaa. Oppitunnit voidaan pitää koulun pihassa, lähikentällä tai liikuntasalissa. Välineiden
valinnassa tulee kiinnittää huomiota turvallisuuteen.
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Opetuksen keskeiset tehtävät:
• koordinaation, kestävyyden, nopeuden ja jalkojen
ponnistusvoiman kehittäminen
• juoksemisen, hyppäämisen ja heittämisen perustaitojen kehittäminen

Laji

3. ja 4. lk.

Yleisurheilu

• lähdöt
• lähtöjä eri asennoista
• kyyrylähtö
• juoksua monin eri tavoin esim. nopeutta, suuntaa ja juoksemisen rataa vaihdellen, yläja alamäkeä, portaita ylös, juoksuleikkejä
• kestävyysjuoksua leikinomaisin harjoittein, esim. Verryttelyissä ja vauhdintarkkailujuoksuissa
• aitajuoksu
• aitajuoksuradat ja leikinomaiset estejuoksuradat
• viestijuoksut
• vauhditon ja vauhdillinen pituushyppy
• turbokeihäs
• yleisurheiluradat ja moniottelut

Laji

5. ja 6. lk.

Yleisurheilu

•
•
•
•
•
•
•
•

kyyrylähtö
pika- ja kestävyysjuoksuharjoitteita
viestijuoksut, myös kapulavaihdolla
pituushyppy
loikkaharjoitteita
turbokeihäs
kuulantyöntö
korkeushyppyä ja muita lajeja mahdollisuuksien mukaan

Pelikoulutus
Palloilun opetuksella kehitetään perusliikemalleista
erityisesti käsittelyliikkeiden hallintaa. Yleisiä pallonkäsittelytaitoja harjoitellaan pallotyöskentelyllä, jossa
käytetään monipuolisesti erilaisia palloja lajista riippumatta (jalka-, kori-, lento-, tennis-, pingis-, kenko-,
voimistelu-, terapia-, ilma-, pehmo-, rantapalloja).

Laji

3. ja 4. lk.

Jalkapallo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laji

5.-6. lk.

Jalkapallo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laji

3.-4. lk.

Koripallo

•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen keskeiset tehtävät:
• yhteistoiminnan ja reilun pelin ajattelun
kehittäminen
• havaintomotoristen taitojen kehittäminen
• koordinaation sekä kestävyyden ja ketteryyden
kehittäminen
• eri pallopelien laji- ja pelitaitojen sekä peliajatuksen
opettaminen

pallon kuljettaminen
sisäteräsyöttö sekä sisäterä- ja jalkapohja haltuunotto
sisäteräpotku
jalkapallon peliajatukseen tutustuminen
vapaan paikan hakeminen
kääntyminen kuljetuksesta sivulle ja taakse
pienpelit sääntöjä soveltaen: maalipotku, vapaapotku, kulmapotku, sivurajaheitto
pelitaidot:
hyökkäys/puolustus
vapaan paikan hakeminen eli ”liiku paikkaan mihin sinulle voidaan syöttää”

pallon hallinnan kehittäminen henkilökohtaisella taitoharjoittelulla
ulkoterä- ja nilkkapotku
seinäsyöttö
pallon kuljettaminen ja pujottelu
pääpeli
vartaloharhautus
pelin teknisten sääntöjen tuntemuksen parantaminen pelin avulla
erikoistilanteiden suorittaminen esim. kulmapotku, vapaapotku, maalipotku
pelitaidot
• sijoittuminen hyökkäys- ja puolustuspelissä
• pallottoman pelaajan roolin korostaminen

pallonkäsittelytemput
korkea ja matala kuljetus
rannesyöttö ilmassa/lattian kautta
syötön vastaanotto
koriin heitto
liikkuminen suhteessa palloon ja omiin pelaajiin
paikkapuolustus / vapaan paikan haku
3 vs 3 peli yhteen koriin (katukoris)
• säännöt
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Laji

5. lk.

6. lk.

Koripallo

• pallonkäsittelytemput
• kuljetusharjoitukset ja tukijalan käyttö
• liikkuminen suhteessa palloon, vastustajiin ja omiin pelaajiin
• koriin heitto kahdella kädellä suoraan ja
laudan kautta
• lay up- heiton kehittely
• paikkapuolustus
• 5 vs 5 peli
• säännöt

• pallonkäsittelytemput ja taitojen
kertaus
• rannesyöttö lattian kautta
• työntösyöttö yhdellä kädellä (tukijalan
käyttö)
• lay up
• katukoris yhteen koriin oikeilla säännöillä 5vs 5 peli
• koriin heitto yhdellä kädellä
• paikkapuolustus/vapaan paikan haku
• kenttätasapaino/syvyys- ja leveysperiaate

Laji

3.-4. lk

Lentopallo

•
•
•
•
•

Laji

5.-6. lk

Lentopallo

•
•
•
•
•

sormilyönti eteenpäin
hihalyönti
liikkuminen suhteessa palloon
ala-aloitus
peli kolmella kosketuksella: tsemppi-tiikeri; kaksi ensimmäistä kosketusta voivat olla
koppeja tai supertiikerilentis; ensimmäinen kosketus voi olla koppi (korkeintaan 4
pelaajaa/ joukkue)

sormilyönnin ja hihalyönnin tarkkuus
aloitussyötön vastaanotto hihalyönnillä
sormilyöntipassaus
sormilyönti-iskuharjoitteita
supertiikeri-peli

Kansallisia erityispiirteitä
Useimmat liikuntalajit ovat kansainvälisiä ja niitä
harrastetaan maailmanlaajuisesti. Jo ensimmäisiltä
luokilta lähtien voidaan vaalia suomalaisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Pesäpallo on omaleimainen osa
kansallista liikuntakulttuuriamme. Oppimisen alku-
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vaiheessa käytetään pesäpallon sovellutuksia (esim.
nelimaali, pitsku) ja kiinnitetään huomiota välineisiin
ja opetusjärjestelyihin (pehmeät pallot, lyhyet/leveät
mailat, heitto-, lyönti- ja juoksusuunnat).

Laji

3. ja 4. lk.

5. ja 6. lk.

Pesäpallo

• perusheitto
• pallon kiinniottaminen räpylällä ilmasta
ja maasta (kyykky- ja sivuttaistyylillä)
• liikkuminen suhteessa palloon
• peruslyönti ilman vauhtia
• syöttö
• sovellettu peli (peli-idea, säännöt)
• pelikulttuuriin liittyviä käsitteitä
(sisä- ja ulkokenttä, kiila, hutunkeitto,
koppi, laiton, haava, palo)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

heitto- ja kiinniottoharjoituksia
taittoheitto
peruslyönti vauhdilla
näpäys
lyönnin voimakkuuden säätely ja
suuntaus
sovellettu pesäpallopeli
• sijoittuminen ulkokentällä
pelikulttuurin käsitteiden varmentaminen (vrt. 3.-4. lk)
toiminta sisäpelaajana: vaihtolyönti,
eteneminen hyvästä lyönnistä
toiminta ulkopelaajana: pesälle polttaminen, kiinniottojen varmistaminen

Luistelu ja jääpelit
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• tasapainon ja ketteryyden kehittäminen
• perus- ja peliluistelun sekä pelitaidon opettelu
• yhteistyötaidon, reilun ja turvallisen pelin ajatuksen
edistäminen

Laji

3. ja 4. lk.

Luistelu ja jääpelit

• perusluistelu
• eteenpäin ja taaksepäin
• kaarreluistelu
• kehäkierto eteenpäin
• jarrutukset
• puoliaurajarrutus
• aurajarrutus
• sivujarrutus
• kahden jalan käännös vauhdissa
• liu´ut
• perusliuku ja kyykkyliuku eteen- ja taaksepäin
• yhden jalan liukuja
• vaaka
• kaariliukuja kahdella jalalla
• hypyt
• tasahyppy vauhdissa ja esteen yli
• jääpelien perustaitoharjoittelua:
• pallon kuljettaminen lavan molemmilla puolilla ”leipoen”
• pysähtyminen pallon kanssa
• syöttäminen ja pelivälinen vastaan ottaminen paikalla / liikkeessä
• vetosyöttö ja –laukaus
• pelitaidot:
• peli-idean kehittely; hyökkäys ja puolustus
• pallollinen pelaaja / syöttäminen
• palloton pelaaja / vapaan paikan haku
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Laji

5. ja 6. lk

Luistelu ja jääpelit

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

perusluisteluharjoituksia eteen- ja taaksepäin
kehäkierto eteen- ja taaksepäin
sivujarrutus
kantakäännös eteen ja taakse
kolmoiskäännös vapaasti
liukuharjoituksia
• puolikaaret eteen – ulos
• yhden jalan kyykkyliuku
hypyt
• tasahypyt
• yhden jalan hypyt
T-pyörintä
jääpelien perustaitoharjoituksia
• pallon / kiekon käsittely- ja kuljetusharjoituksia
• rannelaukaus
• lyöntilaukaus
• rystylaukaus
pelitaidot:
• syöttöpelin korostaminen
• vapaan paikan haku
• sijoittuminen kentällä (puolustaja / hyökkääjä)

Uinti
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• oppilaiden vedessä liikkumisen ja uimataidon
kehittäminen
• uimahallikäyttäytymisen opettaminen
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Laji

3. ja 4. lk

Uinti

• uimataidon perusteiden kertaus esim. liu’ut
• selkäuinnin tekniikan hiominen, selkäkrooli
• krooli
• myyräuinnista krooliin
• krooliuinnin hengityksen harjoittelu
• potkujen vahvistaminen
• kokonaissuoritus
• veteen meno ja hyppääminen:
• hyppy jalat edellä altaan reunalta
• kädet edellä istuma-asennosta ja toispolviseisonnasta
• taittokaato
• erilaisia hyppyjä ja veteen menoja
• sukeltaminen
• veden pinnalta taittaen tai reunalta hypäten
• sukellus pohjaan erisyvyisissä vesissä
• esineet 2 metrin syvyydestä
• mahdollisesti uimataidon testaus 4. lk:lla: yhtäjaksoista uintia 100 m

Laji

5. ja 6. lk

Uinti

•
•
•
•
•
•
•

kroolin ja selkäkroolin kertaus
rintauinti
käsiveto ja rintauinnin hengitys
potkut
kokonaissuoritus
kuntouintia
mahdollisesti uimataidon arviointi 6. lk:lla: uinticooper 12 min./ yhtäjaksoinen 200 m:n
uinti

Luontoliikunta
Luontoliikuntaan kuuluu suunnistus, retkeily ja hiihto.
Luontoliikunta tarjoaa liikunnallisten tavoitteiden
ohella myös aineksia emotionaalisten, eettisten,
sosiaalisten ja esteettisten tavoitteiden kehittymiselle. Luontoliikuntamuodot valitaan vuodenaikojen
mukaan.

Suunnistus ja retkeily
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• havainnointi-, harkinta- ja päättelytaidon kehittäminen
• maastossa liikkumisen perustaitojen opettaminen

Laji

3. lk

4. lk

Suunnistus

• kartan suuntaaminen ja havainnointi
maastoon
• karttamerkkien opetteleminen
• rakennus
• tiet, polut
• vesistöt
• soistuvat alueet
• kivi
• oman olinpaikan määrittäminen
• peukalokartanlukuharjoituksia esim.
karttaretkellä
• reittiviiva
• korttelikartta

• kartan suuntaaminen ja vertaaminen maastoon
• karttamerkkien tuntemuksen vahvistaminen
• rakennus
• tiet, polut
• vesistöt
• soistuvat alueet
• kivi
• yksinkertaiset reitinvalinnat
• karttaretket
• bingo-suunnistus
• kuljetun matkan arviointi
• maastokartta esim. Ounasvaaran kartta

Laji

5. lk

6. lk

Suunnistus

• uusien karttamerkkien opettelu
• muurahaispesä
• sähkölinja
• korkeuskäyrät
• kuoppa
• mittakaava
• viuhkasuunnistus maastossa
• pistesuunnistus

• kartanlukutaidon harjaannuttaminen
• reitinvalintojen tekeminen
• yksilö-/parisuunnistus maastossa
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Laji

3. – 6. lk.

Retkeily

• luontopolku integroiden luokka-asteen muihin oppisisältöihin
• hiihto-, patikka- tai polkupyöräretki oppituntien puitteissa tai koulun yhteisinä tapahtumapäivinä
• retken yhteydessä mahdollisesti käsiteltäviä aihepiirejä:
• varustautuminen retkelle eri vuodenaikoina
• käyttäytyminen liikenteessä ja luonnossa
• jokamiehen oikeudet
• tulentekotaidot ja turvallinen tulenpito
• kartanlukutaidon ja kompassin hyödyntäminen maastossa
• toimenpiteet eksyksissä oltaessa
• ensiavun perustaitoja

Hiihto
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• tasapainon ja koordinaation kehittäminen
• kiinnostuksen herättäminen talvisessa luonnossa
liikkumiseen ja hiihtoretkeilyyn
• kunto- ja retkihiihdossa tarvittavien hiihtotaitojen
opettelu
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Laji

3. lk.

4. lk.

Hiihto

• hiihtoleikit ja pelit
• suksien hallintaan liittyvien taitojen harjoittelua hiihtomaassa
• luisteluhiihdon hahmottelua
• matkahiihto

•
•
•
•
•

Laji

5. lk.

6. lk.

Hiihto

• hiihtoleikit ja –pelit
• suksien hallintaan liittyvien taitojen syventäminen hiihtomaassa
• kaksipuoleinen luistelu
• 2-potkuisen tasaluistelun varmentaminen
• hiihtoretki

• hiihtoleikit ja – pelit
• suksien hallintaan liittyvien taitojen syventäminen
• 1-potkuinen tasaluistelu
• vuoroluistelu ylämäkeen
• matkahiihto

hiihtoleikit ja -pelit
luisteluhiihdon kehittelyä
tasatyöntö
käännökset
perinteisen hiihdon kehittelyä mahdollisuuksien mukaan
• matkahiihto

Kuvaus hyvästä osaamisesta oppilaan
osaamisesta 4. luokan päättyessä
Oppilas
• liikkuu sujuvasti ja monipuolisen taitavasti.
• osaa perusvoimistelu- ja telinevoimisteluliikkeitä
(3.-4. lk:n sarjat).
• osaa käsitellä pelivälineitä sekä toimia peleissä.
• osaa liukua ja luistella sujuvasti eteenpäin suunnaten potkun sivulle. Oppilas osaa jarruttaa luistimilla
hyvin.
• osaa liikkua luonnossa luontoa kunnioittaen ja
käyttää suunnistuksessa opetuskarttaa.
• pystyy uimaan yhtäjaksoisesti 100 m.
• osaa liikkua sujuvasti annetun rytmin tai musiikin
mukaan.
• työskentelee yritteliäästi ja tavoitteellisesti.
• toimii omatoimisesti ja kykenee pitkäjänteiseen
työskentelyyn.

Uinti

• noudattaa sopimuksia, hyväksyy avun ja korjaa
omaa toimintaansa, auttaa ja kannustaa muita.

Vuosiluokat 7-9
Yhteinen osa tytöille ja pojille
Uinti
Keskeisenä tavoitteena on, että oppilas osaa monipuolisesti vedessä liikkumisen taidot, on uimataitoinen ja hänelle sopiva taloudellinen matkauintitapa
harjaantuu. On tärkeää, että oppilas osaa huomioida
turvallisuuden vesiliikunnassa ja osaa vesipelastamisen taitoja. Keskeiset sisällöt:

7. luokka

8. ja 9. luokka

• rintauinnin taloudellinen suoritus (liuku ja
uloshengitys veteen)
• selkäkrooli
• vedestä pelastaminen
• delfiinipotku
• uimahyppyjä
• leikkejä
• vesipelejä
• rentoutumisharjoitteita kellukkeiden avulla

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

krooliuinti
rintauinti
selkäkrooli
perhosuinnin alkeet
pää edellä veteen meno
starttihyppy
vedestä pelastaminen: sukellukset, veden
polkeminen ja kellunta, pelastushyppy, vedestä
nostaminen, pinnan alta pelastaminen
rentoutumisharjoituksia paria kuljettaen uimakellukkeiden avulla
vesipelit
kuntouinti
uimahyppyjä
leikkejä
hydrobic / vesivoimistelu
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Yhteistanssi
Keskeisenä tavoitteena on, että oppilas osaa yleisimpien lavatanssien perusteet, toimii kohteliaasti
ja hyväksyy parikseen kenet tahansa. Keskeiset
sisällöt:

Yhteistanssi

7. luokka

8. ja 9.luokilla

• parinvaihtotansseja
• valssin perusaskel,
oikea ja vasen pyörintä
• jenkan perusaskel
• yleistanssi eli foxtrot
• -bugin perusaskel,
käden alta meno

•
•
•
•
•
•
•

rivitansseja
parinvaihtotansseja
valssin pyörinnän suunnanvaihto
jenkan pyöriminen
yleistanssi, tango
samban huisku, perusaskel ja sambakävely ja/tai humppa
bugin jatkovuoroja: paikanvaihto, niskalenkki+hivutus,
simpukka
• valinnaisia latinalaistansseja
• tanssiaiset

Hiihto, laskettelu ja lautailu
Keskeisenä tavoitteena on, että oppilas hallitsee
hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat. Tavoitteena on myös, että oppilas löytää oman tapansa
Murtomaahiihto

harrastaa talviliikuntaa. Kaikille yhteisenä sisältönä on
hiihto. Valinnaisena kaikilla luokilla: laskettelu, lautailu
ja telemark. Oppilas voi aina valita maksuttoman
vaihtoehdon eli murtomaahiihdon. Keskeiset sisällöt:

7. luokka

8. ja 9. luokka

•
•
•
•
•

• kertausta
• retki

hiihdon perustekniikat
mäenlasku
leikkejä, pelejä
tasapainoharjoituksia suksilla
retki

Perusliikunta ja yleisurheilu
Keskeisenä tavoitteena on, että oppilaan itsenäisen työskentelyn taidot kehittyvät, oppilas saa
kokemuksia tehosuorituksista ja oppilas harjaantuu
monipuolisesti juoksu-, hyppy- ja heittotaidoissa. Eri
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vuosina opiskeltaviin hyppy- ja heittolajeihin vaikuttavat käytettävissä olevat suorituspaikat ja –välineet.
Keskeiset sisällöt:

Perusliikunta
ja yleisurheilu

7. luokka

8. ja 9. luokka

Juokseminen

• reaktioharjoitukset, pysty- ja kyyrylähtö
• pikajuoksu
• kestävyysjuoksu, tasainen vauhti,
tarkkuusjuoksu
• viestijuoksu, vaihtotekniikka

• aitajuoksu
• vauhtileikittely, intervalli
• kestävyyden harjoittelu juoksemalla

Heittäminen

• pallon / keihäänheitto (vauhditon, muutaman askeleen vauhdilla, normaalivauhdilla, turboja tavallisella keihäällä)
• kuulantyöntö ja/tai kiekonheitto (vauhditon, vauhdillinen, erilaisia tekniikoita, ottelut)

Hyppääminen

• pituushyppy
• vauhditon moniloikka (erityisesti 5-loikka)
• korkeushyppy (vauhditon, vauhti ja sen yhdistäminen ponnistukseen, hyppy lyhyellä vauhdilla, hyppy normaalilla vauhdilla, eri tyylit)
• moniloikat (esim. vauhditon 10-loikka, kinkkaus, yhdistelmät, loikkaottelut, vauhdillinen
3-loikka)

Suunnistus ja retkeily
Keskeisenä tavoitteena on, että oppilas löytää
kohteen karttaa apuna käyttäen ja osaa turvallisen
retkeilyn perustaidot. Oppilaan päätöksentekotaito
ja luottamus omiin taitoihin lisääntyy. Olennaista

on, että oppilaan henkilökohtainen kartanlukutaito
harjaantuu ja oppilas tottuu liikkumaan luonnossa
myös yksin. Keskeiset sisällöt:

7. luokka

8. ja 9. luokka

Kartanluku
taidon harjoittaminen

• yleisimmät karttamerkit
• kartan suuntaaminen, oma sijainti
kartalla
• mittakaava (käytetään 1:5000)
• reitinvalinta
• ennakoiva kartanluku

•
•
•
•
•

Suositeltavia
harjoitteita

• karttaretki (oppilaille uudella
kartalla)
• reittisuunnistus
• viivasuunnistus
• karttaviuhka
• pistesuunnistus
• lyhyet radat

• karttaretki erityisesti, jos käytössä oppilaille
uusi kartta
• suunnistusrata tukirastilla / tukiuran läheisyydessä
• viuhkasuunnistus

Retkeilytiedot
ja -taidot

•
•
•
•

matkan mittaaminen ja arviointi
korkeuskäyrien lukeminen
Suunnanotto kartalta ja suunnassa kulkeminen
Eriyttäminen oppilaiden taitotason mukaan
Kartan mittakaava 1:5000 / 1:10 000

retkikeittimien käyttö
retkeilijän varusteet
tulenteko
retkeilijän oikeudet ja velvollisuudet
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Fyysisen kunnon seuraaminen
Tavoitteena on ohjata ja kannustaa oppilasta seuraamaan omaa fyysistä kuntoaan ja sen kehittymistä.
Käytetään kaikkia liikehallintatestejä ( Nupponen,
Soini, Telama: Koulualaisten liikehallinnan mittaaminen, Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 118 ).
Testit ovat: istumaannousu vaiheittain, istumaannousu 30 sek, käsipainonnosto, sukkulajuoksu 10
x 5m, kuntosalissa ja toteuttamalla oppilaan omaa
kunto-ohjelmaa. edestakaisinhyppely, vauhditon
pituushyppy, vauhditon 5-loikka, eteentaivutus,
flamingoseisonta ja 8-kuljetus, Kestävyyden kehittymistä seurataan kestävyyssukkulajuoksulla ja/tai 12
minuutin juoksun avulla. Testit tehdään 1 – 2 kertaa
vuodessa.
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POJAT
Kuntoharjoittelu
Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että oppilas
osaa ylläpitää ja tarvittaessa kehittää omaa fyysistä
terveyteen ja suoritukseen liittyvää kuntoaan (kestävyys, voima, liikkuvuus, nopeus, tasapaino, koordinaatio, ketteryys) ja osaa yhdistää terveystiedon
tietoaineksen käytännön toteutukseen. Oppilasta
ohjataan liikkumaan vapaa-aikanaan. Kuntoharjoittelun opetus toteutetaan osana jokaista liikuntatuntia
sekä ajoittain keskittyen nimenomaan kuntoharjoitteluun erilaisten kuntopiirien ja – jumppien avulla.
Voimistelu
Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että oppilas osaa perusliikkeitä ja avustuksia eri telineillä,
huolehtii yhteisvastuullisesti järjestelyistä, huomio
turvallisuusnäkökohdat ja yrittää parhaansa omalla
taitotasollaan. Keskeiset sisällöt:

7. luokka

8. –9.luokka

Permanto

•
•
•
•
•

• käsinseisontakuperkeikka
• voltti eteen minitrampoliinilta (kehittelyt)
• liikesarjoja

Renkaat

• turmariipunta
• heilunta
• taittoriipunnasta heilautus taakse alas
ja takaisin

• neulansilmä voltti
• kieppi maasta ponnistaen
• liikesarjat

Nojapuut

• nojakävely
• heilunta ja näpäys ja sivuhyppy alas

•
•
•
•
•

Rekki

•
•
•
•
•

• heilunta kääntyen
• liikesarjat
• kiintopyörähdys eteenpäin

Minitrampetti

• vauhti ja ponnistus
• erilaisia hyppyjä

tasapaino mm. erilaiset vaa’at
kuperkeikka eteen ja taakse
käsinseisonta tukea vastaan
puolivoltti eteenpäin (kehittelyt)
kärrynpyörä molempiin suuntiin

kaarihyppy
heilunta
kieppi maasta
kiintopyörähdys taaksepäin
polvikippi

käännös nojapuiden päällä
sivuhyppy alas kääntyen
kuperkeikka
olkaseisonta
liikesarjat

• erilaisia hyppyjä

Hyppy

• haarahyppy tatilta
• kyykkyhyppy poikittaiselta hyppyarkulta
• haarahyppy poikittaisella ja pitkittäisellä
hyppyarkulla

Palloilu
Palloilun yleistavoitteet: oppilas kokee yhdessä
pelaamisen iloa, nauttii taidoista ja fyysisestä ponnis-

• kyykkyhyppy pitkittäisellä hyppyarkulla
• urhonhyppy mattokasalle

telusta sekä pelaa reilun pelin periaatteiden mukaisesti. Oppilas osaa opetukseen kuuluvien pallopelien
perusteet.

7. luokka

8. – 9.

Jalkapallo

• hallittu pallon kuljetus
• tarkka syöttö, syötön korostaminen
pelissä
• varma syötön vastaanotto ja kuoletus
• liikkuminen ja syöttäminen
• rajaheitto
• pukkaaminen
• koko pelitilan käyttö
• peliä ja pelinomaisia harjoitteita

• harhautukset
• pallon riisto
• erikoistilanteet: kulma- vapaa- ja rangaistuspotku
• pelaajien erilaiset roolit - maalivahdin toiminta, hyökkääjien ja puolustajien tehtäväjako
• joukkueen yhteistoiminnan muodot esim.
auttaminen puheella, kenttätasapaino
• peliä ja pelinomaisia harjoitteita

Koripallo

• yhden käden perusheitto
• lay-up avustajan kädestä, omasta kuljetuksesta ja syötöstä
• tukijalan käyttö: liikkuminen tukijalan
varassa, lähtö kuljetukseen ja oikea
pysähtyminen
• keskeiset säännöt (kaksoiskuljetus,
askelvirhe, kontakti, pallon riisto)
• palloleikkejä
pienpeliä, katukoripalloa

•
•
•
•
•
•
•

peliä ja pelinomaisia harjoitteita
harhautukset
suojaaminen ja pallon riisto
erilaisia heittoja
levypallopeli
hyökkäys ja  puolustus eri tilanteissa
syöttö ja sen korostaminen pelissä

Lentopallo

• pienpeliä ja pelinomaisia harjoitteita
(pomput/kopit)
• liikkuminen
• puolustusasento
• hyppy verkolla
• sormilyönti
• hihalyönti
• ala-aloitus
• pistelasku
• pelipaikat ja pelipaikkojen kierto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

syötön vastaanotto
pienpeliä ja pelinomaisia harjoitteita
torjunta
juju, iskulyönti
sijoittuminen eri tilanteissa
passarin paikka
yläaloitus
6-puolustus
etu- ja takapelaajasäännöt
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7. luokka

8. – 9.

Pesäpallo

• peliä ja pelinomaisia harjoitteita (lyönti- ja
heittomyllyt, kahden pesän pelit)
• heittäminen
• kiinniotto
• peruslyönnit
• näpäys
• syöttö
• vihellykset
• keskeiset säännöt
• sijoittuminen eri tilanteissa

• peliä ja pelinomaisia harjoitteita
• maapallon kiinniotto (vastaan tulo - kiinniotto - heitto)
• kärkkyminen ja pesältä eteneminen
• lukkarin toiminta
• erilaiset sisä- ja ulkopelitilanteet
• pelissä ei taktisia vääriä aika liian korkeita
syöttöjä
• pelitaktiikkaa

Salibandy

•
•
•
•
•

tarkka syöttö
syötön vastaanotto ja laukaisu
liikkuminen ja syöttäminen
koko pelitilan käyttö
peliä ja pelinomaisia harjoitteita

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

mailaote
lyöntiasento, vartalon kierto lyönnissä
clear (pitkä) ja drop (lyhyt) kämmenlyönti
syöttö

• liikkuminen
• rystylyönti
• smash (isku) -lyönti

Mailapelit

harhautukset
pallon riisto hallittu pallon kuljetus
laukaisu liikkeestä
peliä ja pelinomaisia harjoitteita
pelaajien erilaiset roolit - maalivahdin toiminta, hyökkääjien ja puolustajien tehtäväjako

Jääpelit ja luistelu
Yleistavoitteena on sujuva, vauhdikas ja turvallinen
luistelu. Korostuu toisten huomioiminen ja pelistä
nauttiminen. Keskeiset sisällöt:

Jääpelit ja
luistelu
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7. luokka

8. – 9. luokka

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

luisteluasento
liukuminen ja pysähtyminen
kaarreluistelu
pallon käsittely paikallaan ja liikkeessä
tarkka syöttö ja vastaanotto paikalta ja
liikkeestä
• pelipaikat (puolustajat /hyökkääjät)
• pienpeliä ja pelinomaisia harjoitteita
• keskeiset säännöt

kaarreluistelu taaksepäin
suojaaminen ja harhautukset
eri pelaajien tehtävät
liikkuminen ja paikanpito
syöttämisen korostaminen pelissä
tekniikkaradat
pienpeliä ja pelinomaisia harjoitteita

TYTÖT
Voimistelu ja tanssi
Voimistelussa ja tanssin eri muodoissa oppilas pyrkii
ilmaisullisuuteen ja luovuuteen. Oppilas osaa käyttää
vaihtelevasti aikaa, tilaa ja voimaa harjaannuttaessaan voimistelu- ja tanssitaitojaan.
Voimistelua ilman välineitä tai välineillä ja tanssit
oppilasryhmän valinnan mukaan (esim. street-tanssi,
afro-tanssi, jazz-tanssi, modernitanssi, show-tanssi,
bailatino, kansantanssit)

Kuntoliikunta
Kuntopiiri/Circuit, Aerobic, Step-aerobic, kuntosaliharjoittelu, kuntonyrkkeily

• Aerobinen harjoittelu
• Lihaskuntoharjoittelu välineillä ja ilman
• Lihashuolto ja rentoutusharjoitukset

Telinevoimistelu
Yleistavoitteet: Oppilas kehittyy keskivartalon hallintataidoissaan ja osaa perusliikkeitä. Oppilas ottaa
vastuuta toisten oppilaiden avustamisesta ja osaa
erilaisia avustuksia. Oppilas huolehtii yhteisvastuullisesti järjestelyistä, huomioi turvallisuusnäkökulmat ja
yrittää parhaansa omalla taitotasollaan.

7. luokka

8. – 9. luokka

Permanto

• Kuperkeikka eteen ja taakse
• Käsinseisonta ja käsinseisontakuperkeikka
• Kärrynpyörä
• Vaaka

•
•
•
•
•

Haarakuperkeikka eteen ja taakse
Kärrynpyörä molempiin suuntiin
Arabialainen
Puolivoltin kehittely
Liikesarjat:
* vaaka
* hypyt, hyppelyt
* jännehypyt kääntyen

Puomi (matala)

•
•
•
•

Polvivaaka
Kulmaistunta
Käynnit ja käännökset
Hypyt

•
•
•
•
•
•

Vaaka
Hypyt
Kuperkeikka eteen
Arabialainen alastulona
Kärrynpyörä
Liikesarjat

Rekki/
eritasonojapuut/
matala puomi

•
•
•
•
•
•

Heilunta + alastulot
Kieppi
Kaarihyppy maasta ponnistaen
Päinsuistunta
Riipunnat
Oikonoja

•
•
•
•

Kiintopyörähdys
Kaarihyppy aisalta
Liikesarjat
Selinkaato

Hyppy

• Kyykkyhyppy
• Haarahyppy

• Kuperkeikkahyppy pitkittäiselle arkulle
• Päähyppy

Trampetti: Jännehyppy, jännehyppy puoli- ja kokokierteellä, X-hyppy, kasakkahyppy, kerähyppy, voltti eteen kehitellen
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Telinevoimistelun sisältöihin sopii erilaiset ihmispyramidit. Niiden avulla voi harjoittaa kehonhallintataitoja
ja vuorovaikutustaitoja, Jumppasirkussisällöt sopivat
hyvin yläasteen tytöille ja pojille.

Luistelu
1. Perusluistelu eteen ja taakse koko terällä potkien
2. Kehäkierto eteen ja taakse
3. Erilaisia tasapainoharjoitteita: liukuja kahdella
jalalla ja yhdellä jalalla eteen ja taakse, suoraan ja
kaartaen
4. Käännöksiä: kolmoskäännös, kantakäännös
5. Hypyt: laukka-, varsa-, kärki- ja valssihyppy sekä
niiden yhdistelmät
6. Pyörinnät: kahden jalan pyörintä
7. Pienten sarjojen suunnittelu yksin/pareittain/ryhmässä ja niiden esittäminen
8. Jarrutukset: aura- ja hockeyjarrutus, kiihdytys ja
jarrutus Matala luisteluasento ja koko terän potku.

Lentopallo
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Yleistavoitteena on, että oppilas kokee yhdessä
pelaamisen iloa, nauttii taidoista ja fyysisestä ponnistelusta sekä pelaa reilun pelin periaatteiden mukaisesti. Oppilas osaa opetukseen kuuluvien pallopelien
perusteet.
Lajista riippumatta palloilun opetuksessa huomioidaan seuraavia pelikäsityksen kehittämiseen liittyviä
seikkoja:
• Pelinomaisuus harjoitteissa ja pienpelejä (yhteisöllisyys: esim. maali suoraan syötöstä)
• Toiminta hyökkäyksessä ja puolustamisessa
• Vapaan paikan hakeminen, syöttövarjokäsitteen
ymmärtäminen
• Give and go -periaate
• Kenttätasapaino: rajataan puolustajien ja hyökkääjien liikkumista, esim. kaista-ajattelu, lohkot,
keskirajasääntö
• Pelin levittämisen periaate, esim. portit keskirajalla,
kuolleen alueen peli
• Syvyysperiaate: sumppujen purkaminen maalin
edustilanteissa

7. luokka

8. – ja 9. luokka

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Sormilyönti, hihalyönti
Ala-aloitus
Valmiusasento ja jalkatyö
Pallon suuntaminen ylös
Tekniikkaharjoituksissa pelinomaisuus
Sovelletut pienpelit, joissa ajatuksena aloituksen
vastaanoton helpottamin-en: pomppupeli ja koppipeli
Rajoittamaton kosketusten määrä – 3 kosketuksen
peli
Sijoittuminen kentällä eri tilanteissa
Pelipaikat ja pelipaikkojen kierto
Peli 4/4
Pistelasku

•
•
•
•
•

Tarkka syöttö
Varma haltuunotto
Kuljetus: pallon hallinta
Pallon suojaaminen
Maalilaukaisu

• Pallon haltuunotto liikkeessä
(ajoitus)
• Syöttö liikkuvalle pelaajalle
(ajoitus, suuntaaminen)
• Kuljetus ja katse ylös
• Harhautus
• Pallon riisto
• Maalivahdin toiminta
• Jalkapallo: sivurajaheitto
• Pelin harrastaminen
• Peli kuntopelinä

•

Jalkapallo

Palloilu

Passipeli
Ala-aloituksen suuntaaminen
Syötön vastaanotto
Tekniikkaharjoituksissa pelinomaisuus
• Pienpelejä
• Verkon yli tulevan pallon voi
ottaa kopilla
• Peli 4/4

Koripallo

•
•
•
•
•

Rannesyöttö
Tukijalankäyttö ja syöttöharhautus
Kuljetus( katse ylös) ja pallon suojaaminen
Koriinheitto
1-tahti-pysähdys kuljetuksesta ja koriinheitto

• Lay up omasta kuljetuksesta
• Heitto- ja kuljetuharhautus
• Vapaanpaikan hakeminen:
1) give and go –periaate
2) pienpelit, jossa kuljetus
kielletty
• Katukorista ( 3/3)
• Paikkapuolustus(2-1-2)
• Hyökkäys paikkapuolustusta
vastaan(1-2-2) :kenttätasapaino
ja sen horjuttaminen; ylivoimatilanteen rakentaminen
• Levypallopeli; sulkeminen ja
levypallon hakeminen
• Nopea hyökkäys

Pesäpallo

•
•
•
•
•
•
•
•

Peruslyönti ja pystynäpäys
Lyönnin suuntaminen
heitto
Kiinniotto; liikkuminen palloa vastaan
Taittoheitto
Syöttö
Pelin taktiikka
Pelaajien roolit

• Vauhdillinen lyönti
• Vastaantulo- kiinnioton ja nopean
heiton yhdistäminen
• Pelin taktiikka
• Pelaajien roolit

Liikunnan arviointi
• liikunnassa tarkastellaan tavoitteiden saavuttamista
arvioimalla liikuntataitoja ja työskentelytaitoja
• liikuntataidot koostuvat motorisista perustaidoista
ja eri liikuntamuotojen /lajien taidoista sekä fyysisestä kunnosta

• työskentelytaitoja arvioitaessa arvioidaan vastuunottamista, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Liikuntataidot
ERINOMAINEN =

Oppilas osaa erinomaisesti motoriset perustaidot ja hallitsee laaja-alaisesti koulussa
opetetut liikuntamuodot/lajitaidot sekä pystyy soveltamaan niitä uusissa tilanteissa.
Oppilaalla on useita erityisosaamisen alueita.

KIITETTÄVÄ =

Oppilas osaa kiitettävästi motoriset perustaidot ja laajasti koulussa opetetut liikuntamuodot/lajitaidot. Oppilaalla on jonkun lajitaidon erityisosaamista.

HYVÄ =

Oppilas osaa hyvin motoriset perustaidot ja koulussa opetettujen liikuntamuotojen/
lajitaitojen aydinkohdat.

TYYDYTTÄVÄ =

Oppilaan motorisissa perusaidoissa ja koulussa opetettujen liikuntamuotojen/ lajitaitojen ydinkohdissa on puutteita.

KOHTALAINEN =

Oppilaan motorisissa perustaidoissa ja koulussa opetettujen liikuntamuotojen/lajitaitojen ydinkohdissa on huomattavia puutteita.

VÄLTTÄVÄ =

Oppilaan motorisissa perustaidoissa ja koulussa opetettujen liikuntamuotojen/lajien
ydinkohdat eivät ole havaittavissa liikesuorituksista.
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Työskentelytaidot

262

ERINOMAINEN =

•
•
•
•

KIITETTÄVÄ =

• fyysinen toiminta on kiitettävän aktiivista ja tehokasta lähes kaikissa eri liikuntamuodoissa
• toiminta on omaaloitteista ja hän pystyy itsenäiseen harjoitteluun ilman opettajan läsnäoloa
• osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti myönteisessä hengessä
• ylläpitää työrauhaa
• noudattaa lähes aina sopimuksia, tulee tunneille ajoissa ja on asiallisesti varustautunut
• auttaa oma-aloitteisesti opettajaa ja kavereitaan järjestelyissä sekä kannustaa kavereitaan
erilaisissa liikuntatilanteissa
• ottaa myönteisesti vastaan saamansa avun ja palautteen

HYVÄ =

• toiminta vastaa yleensä kestoltaan ja rasitukseltaan hänen omia edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan
• tekee annetut tehtävät ja pystyy itsenäiseen työskentelyyn ohjatussa tilanteessa
• osallistuu ryhmän toimintaan
• huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
• noudattaa tavallisesti sopimuksia ja tulee yleensä tunneille ajoissa ja asiallisesti varustautuneena
• tekee pyydettäessä oman osuutensa järjestelyistä
• auttaa ja kannustaa kavereitaan annetun tehtävän mukaisesti
• ottaa yleensä vastaan saamansa avun ja palautteen

TYYDYTTÄVÄ =

• toiminta vastaa yleensä kestoltaan ja rasitukseltaan hänen omia edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan
• tekee annetut tehtävät ohjatussa tilanteessa
• osallistuu ryhmän toimintaan, mutta ei esitä aktiivisesti ajatuksiaan
• häiritsee työrauhaa
• noudattaa tavallisesti sopimuksia ja tulee yleensä tunneille ajoissa asiallisesti varustautuneena
• tekee pyydettäessä oman osuutensa järjestelyistä
• kannustaa kavereitaan silloin tällöin
• ottaa yleensä vastaan saamansa avun ja palautteen

KOHTALAINEN =

•
•
•
•
•
•

toiminta on tehotonta ja vaihtelevaa
toiminta vaatii valvontaa, ohjausta ja kannustamista
innostuu helposti asiaankuulumattomista virikkeistä
osallistuu ryhmän toimintaan vastahakoisesti ja saa helposti aikaan eripuraa
häiritsee usein työrauhaa
sopimusten noudattaminen vaihtelee ja hän tulee tunneille usein myöhässä ja valikoi
tehtäviä, joihin osallistuu
• ei osallistu yhteisvastuullisiin järjestelyihin
• ei ole halukas auttamaan toisia

VÄLTTÄVÄ =

•
•
•
•
•
•

fyysinen toiminta on erittäin aktiivista ja tehokasta kaikissa liikuntamuodoissa
toiminta on omaaloitteista ja hän pysyy itsenäiseen harjoitteluun ilman opettajan läsnäoloa
osallistuu ryhmän toimintaan tehokkaasti myönteistä ilmapiiriä luoden
luo ja ylläpitää työrauhaa - noudattaa sopimuksia, tulee täsmällisesti tunnille ja on asiallisesti varustautunut
• auttaa oma-aloitteisesti kavereitaan ja opettajaa järjestelyissä sekä neuvoo, auttaa ja
kannustaa erilaisissa liikuntatilanteissa
• ottaa myönteisesti vastaan saamansa avun ja palautteen

toiminta on tehotonta
toiminta vaatii valvontaa, ohjausta ja kannustamista
innostuu helposti asiaankuulumattomista virikkeistä
osallistuu ryhmän toimintaan vastahakoisesti ja saa helposti aikaan eripuraa
häiritsee työrauhaa jatkuvasti
sopimusten noudattaminen vaihtelee ja hän tulee usein tunneille myöhässä tai valikoi
tehtäviä, joihin osallistuu
• ei osallistu yhteisvastuullisiin järjestelyihin
• ei ole halukas auttamaan toisia
• käyttäytyy välinpitämättömästi

7.17 Kotitalous
Kotitaloutta opitaan tekemällä kodin töitä: valmistamalla ruokaa, leipomalla, siivoamalla, pesemällä
pyykkiä jne. Lisäksi kotitaloutta opitaan hankkimalla
tietoa kirjallisuudesta, televisiosta, lehdistä sekä
internetistä ja soveltamalla tietoa käytäntöön.
Oppimisessa on tärkeää luetun ymmärtäminen ja
toimiminen sen mukaan. Tietyt asiat opitaan parhaiten opettajan mallin mukaan. Kotitaloustunneilla
työskennellään sekä yksin että ryhmässä, jolloin
tiedon jakaminen ja keskustelu tapahtuu luontevasti.
Oppiminen on tehokkaampaa, jos ryhmäkoko ei ole
yli 16 oppilasta ja tilat ja välineet ovat asianmukaiset.

Kotitalous oppiaineena
Kotitaloudessa opitut ruokatalouden, asunnon ja
tekstiilien hoitoon liittyvät perustaidot auttavat
oppilasta selviytymään arkielämässä ja tukevat
tasa-arvon toteutumista. Ryhmässä työskentely
tukee oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittymistä
ja erilaisten oppilaiden huomioimista. Kotitalouden
käytännöllinen luonne mahdollistaa myönteiset
kokemukset ja elämykset, mutta vaatii oppilaalta
oma-aloitteisuutta ja vastuuta sekä ajankäytön ja
taloudellisuuden huomioimista. Kotitaloustöiden

tekeminen on palkitsevaa, koska lopputuloksesta
voi nauttia heti. Tunneilla pyritään edistämään käden
taitojen arvostusta esim. välttämällä valmisruokia ja
tekemällä itse. Kotitalous on monitieteinen oppiaine,
jossa voi hyödyntää muissa oppiaineissa opittuja
teoreettisia tietoja käytäntöön. Suomalaisen kulttuurin ja ruokaperinteen vaalimisen ohella oppiaineessa
huomioidaan myös uusimmat tutkimustulokset ja
ruokakulttuurin kansainvälistyminen.
Millaisia opiskelutaitoja oppija voi harjoittaa
kotitaloudessa?
• luetun ymmärtäminen (mm. ruokaohjeet, työskentelyohjeet)
• kuuntelemisen taito (opettajan suulliset ohjeet)
• yleistysten tekemisen taito
• soveltamisen taito (ruokaohjeiden muuntelu, muuttuvat olosuhteet)
• kriittisyys
• kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot (ryhmätyöskentely, toisten huomioiminen, erilaisuuden
hyväksyminen)
• itsenäisen työskentelyn taidot (tiedonhankinta,
esitelmät, ruoanvalmistus)
• vastuullisuus ja oma-aloitteisuus
• tunneäly (toisten ryhmän jäsenten hyväksyminen, virheistä oppiminen ja muiden kannustaminen)
(Maisa Gröndahl 2003: Oppimisen taidot)

Vuosiluokka 7
Tavoitteet ja keskeiset sisällöt
7. lk

Tavoitteet

Keskeiset sisällöt

Perhe ja
yhdessä
eläminen

• ymmärtää hyvien tapojen ja tasaarvon merkityksen perheessä
• ymmärtää erilaisuutta

•
•
•
•
•
•

• tutustuu kodin kansalliseen
kulttuuriin

• kalenterivuoden juhlat
(isänpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu, Runeberginpäivä,
ystävänpäivä, Kalevalanpäivä, laskiainen, pääsiäinen,
vappu, äitienpäivä)

pöydän kattaminen
hyvät ruokailutavat
toisten huomioiminen
tasapuolinen työnjako
suvaitsevaisuus
erilaiset perheet
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7. lk

Tavoitteet

Keskeiset sisällöt

Ravitsemus ja
ruokakulttuuri

• ymmärtää yleiset ravitsemussuositukset ja osaa suunnitella
aterioita niiden perusteella
• ymmärtää ruokavalintojen merkityksen itselleen

• ruokaympyrä, ruokakolmio, lautasmalli ja ravintoaineet
• ateriasuunnittelu ja toteutus
• ajankäyttö

• ymmärtää ruoan laadun ja turvallisuuden merkityksen

• puhtaus keittiössä
• hygieeninen työskentely
• ruoka-aineiden oikea käsittely ja säilytys

• osaa perusruoanvalmistus-menetelmät

•
•
•
•
•
•
•

pikataikina, hiivataikina
muna-sokerivaahtotaikina, voitaikina, murotaikina
kiisselit, puurot, jälkiruoat
kasvisten käsittely, salaatit
keittoruoat, uuniruoat
mureketaikina
peruskastikkeet

• osaa tekstiilien hoidon perusteet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oman asun hoito
hoito-ohjemerkinnät
käsinpesu
konepesu
pyykin jälkikäsittely
silitys
tahranpoisto
likapyykin lajittelu ja säilytys
jalkineiden hoito
pesu- ja puhdistusaineet

• osaa asunnon hoidon perustaidot

•
•
•
•
•
•

oman huoneen siivous
pölynimurin käyttö
lakaisu, moppaus
pölyjen pyyhintä
ikkunoiden pesu mahdollisuuksien mukaan
wc:n pesu mahdollisuuksien mukaan

• osaa käyttää turvallisesti erilaisia
kotitalouskoneita ja – laitteita

•
•
•
•
•

• osaa toimia harkitsevana ja vastuullisena kuluttajana

• kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet  ostotapahtuma:
virhe ja valitus, rahankäyttö

Koti ja
ympäristö

Kuluttaja
ja muuttuva yhteiskunta
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pölynimuri
kahvinkeitin, vedenkeitin
liesi, uuni, mikroaaltouuni
leivänpaahdin, vohvelirauta
sähkövatkain, yleiskone, monitoimikone, sauvasekoitin
• astianpesukone, pyykinpesukone
• kuivauskaappi/kuivausrumpu, silitysrauta/mankeli

KOTITALOUDEN PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT
ARVOSANALLE 8
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Oppilas
• osaa noudattaa hyviä tapoja sekä ymmärtää kodin
ihmissuhteiden ja tasa-arvon merkityksen
• tuntee kotitalouteen liittyvän suunnittelun, työnjaon ja ajankäytön perusteita
Käytännön työtaidot
Oppilas
• tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia ja tavallisimpia ruoanvalmistuksen ilmiöitä ja osaa käyttää näitä
tietoja hyväkseen ruoanvalmistuksessa
• ymmärtää elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä
• tietää ruoan turvallisuuteen liittyvistä vaaratekijöistä
• pystyy ohjatusti valmistamaan aterioita sekä tietää
monipuolisen ruokavalion merkityksen omalle
terveydelle ja hyvinvoinnille
• tunnistaa suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin
keskeisiä piirteitä
• käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja aineita
sekä tavallisimpia kodinkoneita turvallisesti
• osaa huolehtia jätteiden peruslajittelusta
• osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja osaa tekstiilien perushoitomenetelmät
• osaa tehdä tavanomaiset kodin siivoustyöt
Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot
Oppilas
• osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri
lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja pakkausmerkintöjä
• tuntee kotitalouden rahankäytön perusteita ja osaa
tehdä oman rahankäyttösuunnitelmansa
• tuntee tärkeimmät kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet ja on selvillä kuluttajan vastuusta

7.18 Valinnaiset aineet
Jokainen Rovaniemen kaupungin koulu esittelee tarjoamansa valinnaisaineet koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmassa esitellään
jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet
sisällöt sekä vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan.
Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on
syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan
luettuna kotitalous sekä haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti.
Valinnaisten aineiden tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää
uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisaineiden tulee
tukea perusopetuksen tavoitteita.
Valinnaiset oppiaineet muodostuvat seuraavista:
• oppiaineiden syventävistä tai soveltavista oppimääristä tai
• useasta oppiainesta muodostetuista kokonaisuuksista tai
• vieraista kielistä
• tietotekniikkaan liittyvistä aineista
Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A- ja B-kielinä opetettavien valinnaisten kielten
tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Oppilaan vähimmäisviikkotuntimäärä ylittyy viidennellä, kuudennella
ja seitsemännellä luokalla niillä oppilailla, jota ovat
valinneet A2-kielen. A2-kieli luetaan kahdeksannelta
luokalta alkaen valinnaisaineeksi ja sisältyy siten
oppilaan vähimmäisviikkotuntimäärään.

7.19 Oppilaanohjaus
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan
kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta
tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas
tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia
opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Ohjauksesta huolehtivat opettajat ja
oppilaanohjaaja sekä muu henkilöstö, jotka toimivat
yhteistyössä oppilaan koko perusopetuksen ajan eri
nivelvaiheessa. Oppilaiden kieli- ja kulttuuritausta

265

huomioidaan ohjausta järjestettäessä. Luokanopettajien, aineenopettajien, erityisopettajien ja oppilaanohjaajien yhteistyöllä ohjataan oppilas tarvittavan tuen
piiriin. Tukitoimet toteutetaan osana tuen kolmiportaista järjestämistä (katso tarkemmin luku 5.2).
Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja
kouluasteiden väliset rajat. Nivelvaiheen toimenpiteet toteutetaan nivel-vaihemallien mukaisesti (ks.
tarkemmin luku 5.2).
Opinto-ohjaaja toimii myös oppilashuoltotyöryhmässä psykososiaalisen oppilashuoltoverkoston,
opiskelun ja uranvalinnan asiantuntijana.
Keskeiset tavoitteet
Oppilas
• oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen
• oppii yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja
• oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan
• oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit
• saa tukea ja ohjausta koulutuksen eri nivelvaiheissa
perusopetuksen sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa
• oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tietoja
viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia
• oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä
toteuttamaan ja arvioimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan
• saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä oppiaine-,
koulutus- ja ammatinvalinnoissa
• oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen

Sisällöt
Vuosiluokat 1 – 2
Luokanopettaja ohjaa oppilaan opiskelutaitojen kehittymistä, sosiaalista kasvua ja tunnistaa mahdolliset
oppimisvaikeudet. Sujuvan opiskelun turvaamiseksi
oppilasta on tuettava suhtautumaan vastuullisesti
koulutyöhön ja tehtäviin. Terveiden elämäntapojen ja
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hyvän opiskeluympäristön merkitys koulunkäynnille,
kotona ja koulussa, ovat tärkeitä asioita. Oppitunneilla annetaan tilaa oppilaiden haaveilulle eri ammateista ja työelämästä.
Vuosiluokat 3 – 6
Luokanopettaja ohjaa oppilasta itsenäistymiseen ja
vastuullisuuteen koulutyössä sekä tehtävien tekemisessä. Luokanopettajan tulee kertoa oppilaille ja heidän vanhemmilleen oppimisesta ja ohjata oppilasta
kehittämään opiskelutaitojaan. Oppilasta ohjataan
tekemään ainevalintoja (käsityö ja A2 kielivalinta)
perusopetuksen aikana.
Tiedonhankintavalmiuksien ja käytännön taitojen
kehittäminen sekä monipuoliset työtavat vievät
kehitystä eteenpäin. Aloitetaan tutustuminen
ammatteihin ja työelämään. Lisäksi luokanopettajan
tulee antaa kannustavaa henkilökohtaista ohjausta
oppilaan opiskelun ja valintojen tukemiseksi.
Vuosiluokat 7 – 9
Päävastuu yläasteen oppilaanohjauksen toteuttamisesta on opinto-ohjaajalla. Luokanvalvojan tehtävänä
on huolehtia oman luokkansa oppilaiden opiskelun
seurannasta. Aineenopettaja ohjaa oman oppiaineensa osalta opiskelutaitoja ja menetelmiä. Oppilaitokset laativat opetussuunnitelmiinsa kuvaukset,
joissa määritellään oppilaanohjaustoiminnan periaatteet ja työnjako eri toimijoiden kesken.
Perusopetuksen 7.9. vuosiluokkien oppilaanohjaus tulee järjestää siten, että se tarjoaa oppilaalle
kokonaisuuden, joka muodostuu
• luokkamuotoisesta ohjauksesta
• yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta
• sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta
pienryhmäohjauksesta
• työelämään tutustumisesta
Oppilaanohjaus 7. luokalla painottuu opiskelun
ohjaukseen, koulun toimintaan perehdyttämiseen
ja valinnaisaine valintojen tekemiseen. 8. luokan
ohjauksessa keskeisiä asioita ovat itsetuntemus,
työelämätietous ja ammattialat. Perusopetuksen
päättövaiheessa oppilasta tutustutetaan jatko-opintovaihtoehtoihin oppilaitosvierailujen ja kouluesittelyiden avulla.
Oppilasta tulee ohjata ja tukea jatko-opiskeluvalinnoissa sekä ohjata käyttämään opetus ja

työhallinnon sekä muita yhteiskunnan tarjoamia
ohjaus, neuvonta ja tietopalveluita.
Oppilaanohjaukseen kuuluu yhteistyö mm. muiden oppilaitosten, yritysten, muun ohjausverkoston
ja työvoimatoimiston kanssa. Työ ja elinkeinoelämän
sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että
oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja
työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä.
Yhteistyötä on muun muassa työelämän edustajien vierailut luokkatunneilla, työpaikkakäynnit,
projektityöt, eri alojen tiedotusmateriaalin käyttö ja
työelämään tutustuminen (TET). Oppilaalle järjestetään työelämään tutustumisen jaksoja koulutus- ja
ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen
lisäämiseksi. Koulujen TET- viikkojen ajankohdat
sovitaan yhteisesti Rovaseudun opinto-ohjaajien
kesken, jotta TET-paikkojen saavutettavuus oppilaalle
toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. TET-jaksot
toteutetaan siten, että oppilaat ovat työharjoittelussa
1 viikon 8. luokalla ja 1 viikon 9. luokalla. 7luokilla
työharjoittelu toteutetaan koulun sisäisenä TET
-harjoitteluna 12 päivää lukuvuodessa.
Muuttuva tieto koulutuksesta, työelämästä ja
yhteiskunnasta edellyttää, että opinto-ohjaajalle
varataan oppitunnittomat perjantaipäivät. Tällöin
opinto-ohjaajalla on mahdollisuus kokoontua Rovaseudun opinto-ohjaajien yhteisiin informaatio ja
neuvottelutilaisuuksiin, sekä osallistua lääninhallituksen, työvoimapiirin ja muiden yhteistyötahojen
järjestämiin koulutus ja neuvottelutilaisuuksiin. Kaikki
edellä mainitut tilaisuudet sisältyvät opinto-ohjaajien
sidottuun työaikaan.

Luokkamuotoinen ohjaus
Tavoitteet
Oppilas:
• oppii itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja
• muodostaa kokonaiskäsityksen opetuksesta ja
koulun toimintatavoista
• oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä
ja tiedonhankintakanavia sekä arvioimaan omia
opiskelutaitojaan
• oppii kehittämään hänelle sopivia opiskelustrategioita
• oppilas on tietoinen koulun eri tukimuodoista

• tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja
oppii etsimään tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista
• hankkii perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista
• opettelee etsimään tietoja opiskelusta ja työnteosta ulkomailla
Sisällöt
• kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuksen
rakenne, eteneminen ja oppilaan arviointi
• opiskelun taidot
• itsetuntemus ja ammatillinen kehitys
• tulevaisuudensuunnittelu ja päätöksentekotaidot
• työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat
• Suomen koulutusjärjestelmä
• jatko-opintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen ja
hakeutuminen jatko-opintoihin
• opiskelu ja työskentely ulkomailla
• ohjaus, tiedotus ja neuvontapalvelut
• tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä
• Yhteishaku
Henkilökohtainen ohjaus
Oppilaalle tulee järjestää henkilökohtaista ohjausta,
jolloin hänellä on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus ja uranvalintaansa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä asioista. Opinto-ohjaaja haastattelee jokaisen yhdeksännen luokan oppilaan ennen
yhteishakua.
Henkilökohtaisessa ohjauksessa käsitellään
luottamuksellisia asioita, joita ei voida ottaa esille
luokkamuotoisessa ohjauksessa. Henkilökohtainen
ohjaus lisää opinto-ohjaajan oppilaantuntemusta, joka
on välttämätöntä ammatinvalinnanohjauksessa.

Oppilaanohjauksen sisällöt
7. luokka
Opi oppimaan – ota selvää
Koulu ja oppiminen tutuksi
• tiedottaminen terveydenhuollosta, oppilashuollosta, erityis- ja tukiopetuksesta
• erilaisuuden hyväksyminen, kiusaaminen
• opiskelutekniikka, oppiminen
• TET valmentaminen
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Valinnat ja vastuu
• valinnaisaineiden ja syventävien kurssien valintojen
ohjaaminen
• toisen asteen koulutuksen valintakriteerit
• valintojen vaikutus jatko-opintoihin
• valintojen sitovuus
• vanhempainilta valinnaisaineiden valinnasta

8. luokka
Vaihtoehdot peruskoulun jälkeen
• Suomen koulutusjärjestelmä
• toisen asteen koulutuslohkot ja niihin liittyvät
ammattialat
• toisen asteen koulutuksen valintakriteerit
• yritysvierailut, työpaikkakäynnit
• www.mol.fi/avo ammatinvalintatehtävä
Nuoresta aikuiseksi
• itsetunto ja sen merkitys
• myönteinen minäkuva, itsetuntemus ja ammatillinen suuntautuminen
• terveydentila ja ammatinvalinta
Työelämään tutustuminen
• TET valmentaminen, ohjeistaminen ja TET palaute
• nuoret ja työlainsäädäntö
• työelämän muutokset, ammatit ja tulevaisuuden
visiot

9. luokka
Ammatillinen suuntautuminen
• www.mol.fi/avo ammatinvalintatehtävä
• www.koulutusnetti.fi
• www.ammattinetti.fi
• www.opintoluotsi.fi
• oppilaan jatkokoulutussuunnitelman työstäminen
• toisen asteen tutkintorakenne ja ops
• toisen asteen oppilaitoksiin vierailut ja tutustuminen
• valintojen ohjaus ja tarkistus, valintakriteerit
• opintososiaaliset asiat
• oppisopimuskoulutus
• korkea-asteen opinnot
• opiskelijavaihto, työskentely ulkomailla
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Nuori työelämässä
• TET valmentaminen, ohjeistaminen ja TET palaute
• nuoret ja työlainsäädäntö
• työelämän muutokset, ammatit ja tulevaisuuden
visiot
• tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä
• kesätyöt (kesätyöpaikan hakeminen)
• työvoimatoimiston toimintaan tutustuminen,
vierailu
Toisen asteen sähköinen yhteishaku edellyttää
opinto-ohjaajaa perehdyttämään oppilaita verkkoympäristössä tapahtuvaan yhteishakuun ja seuraamaan
oppilaan hakuprosessia yhteishaun päättymiseen
saakka.
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8

Oppilaan
arviointi

Arviointi esiopetuksessa
Esiopetuksessa arviointi perustuu siihen, miten hyvin
esiopetuksen yleiset tavoitteet ja mahdollisessa
lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmassa tai
muulla tavoin asetetut lapsen tavoitteet toteutuvat.
Arviointia suoritetaan jatkuvasti opettajan ja lapsen
vuorovaikutuksessa työskentelyn ja oppimisprosessin edetessä. Palautetta annetaan opettajan ja
huoltajien sekä mahdollisesti myös lapsen kanssa
käytävissä säännöllisissä keskusteluissa. Opettajan
tulee yhteistyössä muun henkilöstön kanssa edistää lapsen edellytyksiä itsearviointiin, mikä tukee
erityisesti lapsen minäkuvan kehittymistä ja oman
työskentelyn jäsentämistä. Arvioinnissa painotetaan
lapsen kasvuja oppimisprosessin edistymistä pikemmin kuin vain tavoitteiden saavuttamista.
Esiopetuksen päätteeksi voidaan antaa osallistumistodistus. Todistusta voidaan täydentää kuvaamalla järjestettyä esiopetusta.

Arviointi perusopetuksessa
Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana
ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät.

8.1 Arviointi opintojen aikana
8.1.1 Arvioinnin tehtävä
Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja
kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut
tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta
muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan
ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan
persoonallisuuden kasvua. Arviointi antaa opettajalle
tietoa ja auttaa opetuksen suunnittelussa.

8.1.2 Arvioinnin periaatteet ja käytännöt
Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön. Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla. Arvioinnissa otetaan
huomioon sen merkitys oppimisprosessissa. Oppi-
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laan arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa on
tärkeää opettajan antama jatkuva palaute. Arvioinnin
avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa
ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta
ymmärtämään oppimistaan. Oppilaan edistymistä,
työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa
opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta sekä
päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät kansallisesti
sen tieto- ja taitotason, joka on oppilaan arvioinnin
pohjana. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän
osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa kuvaus oppilaan
hyvästä osaamisesta tukee opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin
perusta kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut
tavoitteet. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on
laadittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkohtaan.
Opetussuunnitelmassa on määritelty yleiset ja
oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet. Oppilaalle
ja hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa
arvioinnin perusteista ja pyydettäessä on selvitettävä
jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu.
Oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, numeroarvosteluna tai näiden
yhdistelmänä. Numeroarvosana kuvaa osaamisen
tasoa. Sanallisella arvioinnilla voidaan kuvata myös
oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia. Sanallista
arviointia käytettäessä lukuvuositodistuksesta tulee
käydä ilmi, onko oppilas saavuttanut vuosiluokan
tavoitteet hyväksytysti.
Valinnaisaineiden arvioinnissa alle kahden vuosiviikkotunnin oppimäärä arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty, kahden vuosiviikkotunnin oppimäärä
arvioidaan numeroin. Arviointipalautetta tulee antaa
oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistusten
lisäksi riittävästi ja monipuolisesti. Tietoa tulee antaa
oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä
oppimisen alueista, joita on kehitettävä. Arviointipalautetta tulee antaa lukuvuositodistuksen lisäksi
välitodistuksin, erilaisin tiedottein ja arviointikeskusteluissa tai muilla tavoin, joiden määrän ja ajankohdat
koulut määrittelevät

8.1.3 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain
Perusopetusasetuksen 11. §:ssä on määritelty
opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalta siirtymisen
periaatteet. Opetussuunnitelman perusteet täydentävät asetusta. Opetussuunnitelmassa tarkennetaan
vuosiluokalle jättämisen käytäntöjä. Oppilas siirtyy
seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetussuunnitelmassa määritellyt
vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden
tai aineryhmien opinnot. Oppilas voi myös siirtyä
seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä
suorituksia, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti.
Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen
suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan
oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä
on hylätty. Oppilaalle tulee varata mahdollisuus
opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa
hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuus voidaan
antaa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla
vain kerran lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Jos suoritusmahdollisuus annetaan
lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan tehdä ehdollinen päätös. Päätöksessä
mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet,
joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa
on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. Erillinen koe
voi sisältää monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.
Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä
hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin
varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen
tekemistä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset
raukeavat.

8.1.4 Opinnoissa eteneminen oman opintoohjelman mukaan
Mikäli opetussuunnitelmassa on perusopetusasetuksen 11. § 3. momentin mukaisesti päätetty, että oppilas etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta
oman opinto-ohjelmansa mukaan, opetussuunnitelmassa on määriteltävä ne tiedot ja taidot, jotka ovat
edellytyksenä kunkin opintokokonaisuuden opiskelun
aloittamiselle. Perusopetusasetuksen mukaan oman

opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas siirtyy
lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain
yleisen heikon koulumenestyksen perusteella.
Oppilas luetaan yhdeksännen vuosiluokan
oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen
koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen
oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta.

8.1.5 Arvioitavat oppiaineet ja oppilasarvioinnin
muodot
Perusopetuksen kaikki oppiaineet arvioidaan ympäristö- ja luonnontieto -aineryhmää lukuun ottamatta
erillisinä. Vuosiluokilla 1−4 arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ympäristö- ja luonnontieto. Vuosiluokilla
5−6 biologia ja maantieto arvioidaan yhtenä kokonaisuutena, samoin fysiikka ja kemia. Vuosiluokilla
7−9 arvioidaan biologia, maantieto, fysiikka, kemia,
historia ja yhteiskuntaoppi sekä terveystieto jokainen
erikseen.
Oppilaan arvosana muodostuu koetuloksista,
tuntityöskentelystä, työskentelytaidoista ja osallistumisesta. Oppilaan asenne, vastuuntunto ja harrastuneisuus vaikuttavat arvosanaan.

8.1.6 Todistukset
Jaettavia todistuksia ovat lukuvuositodistus, välitodistus, erotodistus, päättötodistus ja lisäluokan todistus.
Lukuvuositodistus annetaan kunkin lukuvuoden
viimeisenä työpäivänä.
• 1. - 2. luokilla asteikollinen ja sanallinen arviointiasteikko: kiitettävä, hyvä, kohtalainen, taito aluillaan.
• 3. – 6. luokilla annetaan kaikista oppiaineista
numeroarvostelu. Lisäksi suositellaan sanallista
arviointia.
• 7. – 9. luokilla annetaan kaikista yhteistä oppiaineista ja vähintään 2 viikkotunnin valinnaisista opinnoista numeroarvostelu, lyhyemmistä suorituksista
merkintä hyväksytty.
Välitodistus annettaan vähintään kerran lukuvuoden
aikana. Ajankohdaksi suositellaan syyslukukauden
loppua.
• 1. luokalla arvioidaan työskentelytaidot ja käyttäytyminen.�
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8.1.7 Valtakunnalliset kokeet
Tavoitteena kokeiden käytölle on koulun opetuksen
kehittäminen, opettajan oman työn kehittäminen
sekä opetuksen valtakunnallisen tason varmistaminen kunnassa.
• 6. luokka, vuorovuosin englanti ja matematiikka
• 9. luokka, vuorovuosin matematiikka, englanti,
ruotsi ja äidinkieli

8.1.8 Työskentelyn arviointi
Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat
työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet.
Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon
suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa
työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten
vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän
toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn
arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä
voidaan arvioida myös erikseen.

8.1.9 Käyttäytymisen arviointi
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten
oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön
sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä
arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan
käyttäytymiselle. Käyttäytymisen tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle
asetetut tavoitteet. Sanallisen arvioinnin yhteydessä
käyttäytyminen tulee arvioida erillisellä liitteellä.
Käyttäytymisen arviointi perustuu Rovaniemen
kaupungin opetussuunnitelman arvopohjaan. Käyttäytymisen arviointi ei vaikuta oppiaineen arviointiin.
Käyttäytymisen arvosana määräytyy seuraavin
perustein:
10 erinomainen (1. – 2. – luokilla kiitettävä)
oppilas
• kunnioittaa ja kannustaa aina muita
• oppilas vaikuttaa ympäristöönsä aktiivisen positiivisesti
• kannustaa muita työskentelemään ja arvostaa
muiden töitä
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• ei ole saanut rangaistuksia eikä huomautuksia
(esim. kotimuistutuksia)
9 kiitettävä (1. – 2. – luokilla kiitettävä)
oppilas
• käyttäytyy ystävällisesti, huomio ja kunnioittaa
muita
• arvostaa ja kantaa vastuuta ympäristöstään
• osoittaa yhteistyökykyä ja käyttää omaa aikaa
tavoitteidensa saavuttamiseksi
• suhtautuu koulun asettamiin tavoitteisiin positiivisesti ja toimii itse sääntöjen mukaan
8 hyvä (1. – 2. – luokilla hyvä)
oppilas
• käyttäytyy yleensä asiallisesti ja huomioi toiset
• ymmärtää vastuunsa ympäristönsä suhteen
• osoittaa yhteistyöhalua ja huolehtii omista töistään
• täyttää kykyjensä mukaan hänelle annetut tehtävät
ja velvoitteet
7 tyydyttävä (1. – 2. – luokilla kohtalainen)
oppilas
• tarvitsee huomauttamista toisten huomioimisessa
• on usein välinpitämätön ympäristön suhteen
• ei arvosta omaa eikä toisten työtä
• käyttäytyy yleisesti ottaen asiallisesti, mutta
toistuvasti lievät rikkeet ja satunnaiset vakavammatkin rikkeet (esim. tupakointi, kiusaaminen) ovat
mahdollisia
6 kohtalainen (1. – 2. – luokilla kohtalainen)
oppilas
• käyttäytyy usein huonosti ja häiritsee oppitunteja
• tuottaa usein vahinkoa ympäristölleen
• ei yleensä tee töitä ja arvostelee negatiivisesti
toisten töitä
• oppilaalla on toistuvia tai törkeitä rikkeitä
5 välttävä (1. – 2. – luokilla taito aluillaan)
oppilas
• käyttäytyy jatkuvasti törkeästi ja välinpitämättömästi
• vahingoittaa jatkuvasti ympäristöön ja haluaa
muitakin mukaansa
• käy epäsäännöllisesti koulua
• ei noudata koulun sääntöjä
4 hylätty (1. – 2. – luokilla taito aluillaan)
oppilas

• käyttäytyy kouluyhteisöön täysin sopimattomalla
tavalla
• on täysin piittaamaton koulutyöstä
Käyttäytymisen numeroarvostelu merkitään todistukseen, sanallinen arvio todistuksen liitteeseen.
Käyttäytymisen arviota ei merkitä edes numeroin ero- eikä päättötodistukseen.

8.1.10 Oppilaan itsearviointi
Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Itsearviointitaitojen
kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutaitojen kehittymistä.
Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen
minäkuva oppijana sekä osallisuuden tunne vahvistuvat. Itsearviointitaitojen kehittymisen myötä oppilas
oppii myös tiedostamaan omaa edistymistään ja
oppimiselle asetettuja tavoitteita sekä asettamaan
itse opiskelulleen tavoitteita ja säätelemään oppimisprosessiaan.
Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee
ohjata tarkastelemaan oppimisprosessiaan sekä
arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan. Tämä
edellyttää säännöllisen palautteen antamista oppilaalle hänen työskentelystään. Oppilasta tulee ohjata
ja kannustaa arvioimaan monipuolisesti osaamistaan
ja oppimistaan. Koulut määrittelevät itsearvioinnin
muodot ja kehittävät niitä.

8.1.11 Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi
Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan
arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet ovat lieviä ja joille ei ole tehty erityisen tuen
päätöstä. Arvioitaessa tulee käyttää menetelmiä,
joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin
osoittamaan osaamisensa. Arviointipalaute auttaa
oppilasta tunnistamaan omat kehittymistarpeensa.
Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).
Jos oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan
suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.

Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään,
oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan
yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan
oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin
perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida
suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin hyvän osaamisen kuvauksiin. Yksilöllistettyjen
oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa
voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan
oppilaan arviointi perustuu perusopetuksen yleisiin
oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen
mukaan mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa
päätöksessä on päätetty.
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toimintaalueittain, arviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin yksilöllisiin tavoitteisiin. Oppilaan
arviointi kohdistuu edistymiseen toiminta-alueittain.
Arvioitavia toiminta-alueita ovat motoriikka, kieli
ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten
toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Arvioinnin
tulee perustua oppilaan kasvamis- ja oppimisprosessiin, sen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Oppimista
arvioitaessa tulee ottaa huomioon oppilaan vamman
tai sairauden aiheuttamat esteet oppimiselle.

8.1.12 Maahanmuuttajaoppilaan arviointi
Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja vähitellen
kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Oppilaan
arvioinnissa tulee käyttää monipuolisia, joustavia ja
oppilaan tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä, jotta hän kykenee osoittamaan osaamisensa
mahdollisista suomen tai ruotsin kielen taitojen puutteista huolimatta. Maahanmuuttajaoppilaan arviointi
voi olla sanallista koko perusopetuksen ajan lukuun
ottamatta päättöarviointia. Maahanmuuttajaoppilaan
arviointi määritellään tarkemmin luvussa 6: Eri kielija kulttuuriryhmien opetus.
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8.2�Päättöarviointi
8.2.1 Arvioinnin tehtävä
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa.

8.2.2 Arvioinnin periaatteet
Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti. Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa
perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8−9. Päättöarviointia varten
on laadittu perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit
kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppilaan osaaminen
arvioidaan perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta, monipuoliseen ja riittävään näyttöön
perustuen – myös muilla tavoin kuin kirjallisesti,
erityisesti jos oppilaalla on oppimisvaikeuksia tai
maahanmuuttajataustan takia kielellisiä vaikeuksia.
Jos yhteisen oppiaineen opiskelu päättyy ennen
perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan osaaminen
arvioidaan kyseiseen oppiaineeseen laadittujen perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.
Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja
taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin
oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista.
Joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.
Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän pystyy
osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää
osaamista. Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi
sisältyy oppiaineen arvosanaan.
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty,
että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa
oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan,
arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin
tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei
arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa
määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin.
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Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toimintaalueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa
suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

8.2.3 Arvioitavat oppiaineet
Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus,
toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli,
matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto,
terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö,
liikunta sekä kotitalous.
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa arvioidaan
kohdassa 7.2 mainitut oppimäärät, joista oppilas
opiskelee yhtä tai kahta. 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 toiseen.
Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän,
arvioidaan numeroin. Kaikkien valinnaisten aineiden
vuosiviikkotuntimäärä merkitään todistukseen.
Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia
käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä
koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti.
Päättötodistukseen voi kuulua liitteenä arvio alle
kaksi vuosiviikkotuntia kestävästä valinnaisaineesta
sekä oppilaan käyttäytymisestä ja työskentelystä.
Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan
jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen
suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

8.2.4 Päättöarvioinnin arvosanojen korottaminen
Nykyinen tapa muodostaa päättöarvosana on
vähentänyt osaltaan tarvetta siihen, että oppilaan
pitäisi erillisin lisänäytöin suorittaa uudelleen aiempia
opintojaan. Useimmiten opettaja voi todeta parantuneen osaamisen muutoinkin.
On olemassa kuitenkin tilanteita, joissa lisänäytöt
saattavat olla hyvinkin tarpeellisia. Oppilas on saattanut vaihtaa koulua perusopetuksen loppuvaiheessa,
tulla ulkomailta, olla sairaana tai hänen opiskelunsa
on voinut vaikeutua oppimisvaikeuksien, murrosiän

kuohunnan tai elämäntilanteeseen liittyvän muun
syyn vuoksi. Nämä tilanteet ovat voineet hankaloittaa
oppilaan mahdollisuuksia osallistua opetukseen tai
antaa näyttöjä osaamisestaan. Tällaisissa tilanteissa
opettaja voi kokea, että hänellä ei ole riittävää tietoa
oppilaan osaamisesta ja sen tasosta, jotta hän voisi
sen arvioida. Oppilas saattaa puolestaan tuntea, että
hän ei ole pystynyt riittävästi osoittamaan osaamistaan. Voi myös olla, että oppilas on vain havahtunut
opintojen tärkeyteen ja haluaa korjata aiempia
laiminlyöntejään.
Korottamisella tarkoitetaan yleensä sitä, että
oppilaalle annetaan mahdollisuuksia lisä- tai uusintanäytöin osoittaa parantunut osaamisensa, jotta
hän saisi tulossa olevaan päättötodistukseensa
paremman päättöarvosanan. Korottamisella voidaan
tarkoittaa myös jo annetussa päättötodistuksessa
olevan arvosanan parantamista.
Arvosanan korottaminen perusopetuksen aikana
Oppilaan ollessa vielä koulussa, oppilaalle voidaan
erityisistä syistä järjestää mahdollisuuksia antaa
erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttöjä, joiden
avulla oppilas voi osoittaa parantunutta osaamistaan. Mahdollisuuksia voidaan antaa normaalin
opetuksen yhteydessä sekä erillisissä näyttötilaisuuksissa. Muunlaiset lisänäytöt kuin kirjalliset
kokeet ovat tarpeen varsinkin taide- ja taitoaineissa
ja kotitaloudessa, mutta niitä voidaan käyttää missä
oppiaineessa tahansa.
Oppilaalla on erityisestä syystä mahdollisuus
yrittää korottaa arvosanaa yhden kerran erillisessä
kuulustelussa/näyttötilaisuudessa. Korottamismahdollisuus on vain saman lukuvuoden aikana, jolloin
kurssi on suoritettu.
Sanallisesti arvioitava valinnainen aine voi korottaa yhteisen aineen arvosanaa. Tämä edellyttää, että
asiasta on maininta koulun opetussuunnitelmassa ja,
että valinnainen aine on määritelty kyseisen yhteisen
aineen syventäviksi opinnoiksi. Jos oppilas esim.
8. ja/tai 9. luokalla opiskelee alle kahden vuosiviikkotunnin laajuista musiikin syventäviksi opinnoiksi
määriteltyä valinnaista ainetta ja suoriutuu niistä
hyvin, voidaan hänen 7. luokalta olevaa musiikin
arvosanaansa korottaa ja hän saa päättötodistukseen
tämän korotetun arvosanan.
Arvosanan korottaminen perusopetuksen jälkeen
Mikäli oppilaalla on jo perusopetuksen päättötodistus, jo saatuun päättötodistuksen kirjattuja arvo-

sanoja ei voi jälkikäteen lisänäyttöjen perusteella
muuttaa tai korjata. Mahdollisesta parantuneesta
osaamisesta on hankittava uusi, erillinen todistus.
Uuden todistuksen voi saada joko osoittamalla osaamisensa perusopetuslain (38 §) ja -asetuksen (23§)
mukaisessa erityisessä tutkinnossa tai opiskelemalla
perusopetuksen lisäopetuksessa (ns. 10. luokka) tai
aikuisten perusopetusta antavassa oppilaitoksessa.
Mikäli oppilas haluaa uusia päättöarvioinnin, on
sitä pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon
saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun
rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. (Perusopetusasetus 19 §)

8.3 Todistukset
Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos
niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien
sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on
näiltä osin salassa pidettävä, ja se voidaan antaa vain
oppilaalle ja hänen huoltajalleen.

8.3.1 Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset
• lukuvuositodistus, välitodistus, erotodistus, päättötodistus ja lisäluokan todistus
Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden
päättyessä. Lukuvuoden aikana voidaan lisäksi antaa
välitodistuksia. Jakso-opetusta noudatettaessa
jakson päättyessä annettava jaksotodistus voi toimia
välitodistuksena. Lukuvuoden aikana annetut jaksotodistukset voivat yhdessä muodostaa lukuvuositodistuksen.
Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa
toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei
ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistukseen tulee merkitä
muiden tietojen lisäksi myös oppilaan henkilötunnus.
Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista
painotuksista. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arviota. Erillistä erotodistusta ei tarvitse
antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän
ylläpitämään toiseen kouluun.
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Todistuksiin merkitään opetuksen järjestäjän,
koulun ja oppilaan nimi, oppilaan syntymäaika,
todistuksen antamispäivä, allekirjoitus, arvio oppilaan
käyttäytymisestä sekä oppilaan opinto-ohjelma ja arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Jos
työskentely arvioidaan erikseen, merkitään sen arvio
todistukseen. Lukuvuositodistukseen merkitään
myös tieto luokalta siirtymisestä sekä mahdollisesta
luokalle jättämisestä. Numeroarvostelua käytettäessä todistukseen merkitään perusopetusasetuksen
10. §:n mukainen arviointiasteikko. Todistuksissa
tulee olla merkintä, että ne ovat Opetushallituksen 16.1.2004 hyväksymien opetussuunnitelman
perusteiden mukaisia. Opetuksen järjestäjä päättää
todistusten ulkoasusta.
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 puolet on opetettu muulla kuin koulun opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita opetuksessa
käytetty kieli ja sillä opetetut oppiaineet.
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että
oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvosana sekä
sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja
-kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn
oppimäärän mukaan.

8.3.2 Perusopetuksen päättötodistus
Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä
oppilaalle, jonka suoritukset kaikissa numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä.
Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin
perusopetuksen aikana käytettäviin todistuksiin
seuraavin poikkeuksin: Päättötodistukseen merkitään
oppilaan koko nimi ja henkilötunnus, rehtorin allekirjoitus, yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvosteltavien valinnaisten aineiden arviointi sanoin (välttävä–
erinomainen) ja numeroin (5–10). Oppiaineista, joissa
on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus,
toinen kotimainen ja vieraat kielet, uskonto) merkitään suoritettu oppimäärä. Päättötodistukseen tulee
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maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista.
Arviota oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä
ei merkitä päättötodistukseen.
Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät valinnaiset
aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi
kyseisen oppiaineen alle. Numeroin arvosteltavista
valinnaisista aineista merkitään nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Sanallisesti arvioitavan
valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä
”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien kyseiseen
yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien
aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä
merkintä ”hyväksytty”.
Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut
valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen
otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. Aineesta
mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen
oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai merkinnällä
”hyväksytty”.
Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen,
päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet ja opiskellut vuosiviikkotuntimäärät.
Kesken jääneen valinnaisaineen kohdalla tulee
merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta
tulee todistukseen joko numeroarvosana tai merkintä
”hyväksytty” vuosiviikkotuntimäärästä riippuen.
Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei
oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä,
arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä
”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan
kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se arvostellaan
numeroin.
Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi
arvio oppilaan käyttäytymisestä ja työskentelystä,
sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä
valinnaisista aineista sekä yhteisinä aineina opettavien taide- ja taitoaineiden tuntimääristä ja painotuksista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan
tunnistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei tule
mainintaa päättötodistukseen.
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen
saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, mikäli
kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä
päättötodistukseen.

Päättötodistukseen tulee merkitä oppiaineen
opetuksessa käytetty kieli, mikäli jonkin oppiaineen
perusopetuksen oppitunneista on päättövaiheessa
opetettu vähintään puolet muulla kuin koulun opetuskielellä.
Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa
oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan,
myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä
oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan tähdellä
(*). Todistuksen lisätietoja - kohtaan tulee merkintä
siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*)
oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain,
päättöarviointi on sanallinen.
Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten välitodistus,
jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuksessa.

arvosana. Yhteisten oppiaineiden laajuutta vuosiviikkotunteina ei merkitä. Oppivelvollisen on suoritettava
hyväksytysti kaikki yhteiset oppiaineet saadakseen
todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän
suorittamisesta.
Todistukset liitteenä.

8.3.3 Muut todistukset
Muut perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat
1. Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän
suorittamisesta
2. Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen
oppimäärästä
3. Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.
4. Valmistavan luokan todistus
5. Todistus lisäopetuksesta
Jos oppilas on suorittanut perusopetuksen jonkin
oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkinnossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen
oppimäärän suorittamisesta. Todistuksesta tulee
käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan
todistukseen voidaan merkitä useamman oppiaineen suoritukset. Jos oppilas on suorittanut osan
perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan
oppimäärän, annetaan hänelle todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä. Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä
tutkinnossa, annetaan todistus perusopetuksen koko
oppimäärän suorittamisesta.
Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin
päättötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista merkitään oppiaineen nimi, mahdollinen oppimäärä sekä
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