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1. OPETUSSUUNNITELMA
Yleistä
Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 täydentää perusopetusta ja oppilaalle annettavaa
muuta tukea koskevia säännöksiä. Tuen painopistettä siirretään varhaiseen tukeen ja mm. seuraaviin
kohtiin kiinnitetään erityistä huomiota;
- tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus § 16
- tehostettu tuki § 16a
- erityinen tuki § 17
- henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma § 17a
- arviointi § 21-22
- oppilaan mahdollisuus saada tukea ja ohjausta jokaisena työpäivänä § 30
- oppilashuolto § 31a
-henkilötietojen salassapito ja käsittely § 40
- tietojen saantioikeus § 41
1.1. Opetussuunnitelman laatiminen
Valtakunnalliset ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset muodostavat perusopetusta
ohjaavan kokonaisuuden. Nämä päätökset ovat
- perusopetuslaki 21.8.1988/628 ja 24.6.2010 /642 ja –asetus 20.11.1998/852 ja
21.10.2010/893
- valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista
ja perusopetuksen tuntijaosta
- esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
- opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma
- opetussuunnitelmaan perustuva perusopetusasetuksen 9 §:n mukainen vuosittainen
suunnitelma.
Opettajan tulee opetuksessaan noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa
opetussuunnitelmaa.
Opetussuunnitelmaa on käsitelty Someron sivistyslautakunnassa 22.6.04 § 135, 13.12.05 § 144,
14.11.06 § 98, 24.4.07 § 39, 11.12.07 § 111, 2.6.09 § 40, 10.5.11 § 36.
1.2. Opetussuunnitelman sisältö
Perusopetuksen opetussuunnitelmasta tulee ilmetä seuraavat seikat sen mukaan kuin opetuksen
järjestäminen edellyttää:
-

arvot ja toiminta-ajatus
yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet
kieliohjelma
noudatettava paikallinen tuntijako
toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset
opetuksen koulukohtaiset painotukset kerrotaan toimintasuunnitelmassa
aihekokonaisuuksien toteuttaminen
opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa tai opintokokonaisuuksittain
vuosiluokkiin jakamattomassa opetuksessa
valinnaisaineiden opetus
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-

tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle
yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa
yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja tukimuodot luvuissa 4 ja 5 täsmennettyjen ohjeiden
mukaisesti
eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus (mamu –ops)
oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin
kriteereihin
opinnoissa etenemisen periaatteet
todistukset
tietostrategia (koulukohtaiset)
toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen

Koulun opetussuunnitelmasta tulee ilmetä ainakin luettelossa olevat seikat. Lisäksi
opetussuunnitelman kuntakohtaisten osioiden yhteydessä annetaan tarvittaessa muita opetuksen
järjestämiseen liittyviä tarkennuksia.

1.2.1 Koulun arvoperusta
Someron kaupungin kouluissa
-

jokaisella on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä
kasvamiseen ja sivistymiseen
toimitaan demokraattisesti niin, että jokaisella on mahdollisuus kasvaa vastuullisena
yhteisön jäsenenä ja vaikuttaa yhteisiin asioihin
edistetään tasa-arvoa, kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa pitäen yhdessä huolta
ystävällisestä ilmapiiristä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista
arvostetaan suomalaista kulttuuria ja jokaisen omaa kulttuuritaustaa sekä edistetään
kulttuurien välistä vuorovaikutusta
arvostetaan työn tekemistä ja ahkeruutta
ei sallita minkäänlaista väkivaltaa, syrjintää tai rasismia
sitoudutaan kestävään kehitykseen ja kasvetaan ottamaan vastuuta ympäristöstä ja
tulevaisuudesta
1.2.2 Koulun toiminta-ajatus
Koulun yleisenä tavoitteena on valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden
mukaisesti mahdollisimman monipuolisesti ja monikanavaisesti oppilaan
persoonallisuutta ja kokonaisilmaisua kehittäen luoda edellytykset tarvittavien
perustietojen ja –taitojen oppimiselle musiikkia, kuvaamataitoa ja käden taitoja
oppimisen välineenä käyttäen/painottaen.
Kodin ja koulun yhteistyöllä pyritään kasvattamaan oppilaista itsenäisiä ja
vastuuntuntoisia myös toisen mielipidettä kunnioittavia tiedonhankkijoita. Tätä ajatusta
toteutetaan mm. antamalla vahvat perustiedot ja –taidot, kehittämällä sosiaalisia
taitoja sekä mediataitoja ja tekemällä tiivistä yhteistyötä kodin ja koulun välillä.
Opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset kyvyt ja tarpeet.
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1.2.3 Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet
- Sivistynyt ihminen
- Myönteinen ihmiskäsitys
- Oppimaan oppiminen
- Syrjäytymisen ehkäiseminen
- Monikulttuurisuus koulussa
- Eväitä elämään ja jatko-opiskeluun

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT
Opetusta annetaan alakouluissa sekä yhdessä yläkoulussa. Koulun arvoperusta pohjautuu kohtaan
1.2.1.
2.1 Oppimiskäsitys
Someron kaupungin kouluissa opetus perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on
tavoitteellista opiskelua opettajan ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajan ja
ympäristön kanssa. Oppiminen on aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, ongelmanratkaisua sisältävä
prosessi. Uuden oppiminen edellyttää tietojen ja taitojen liittämistä aikaisemmin opittuun.
Omatoiminen ja kriittinen tiedonhankinta, opitun jäsentäminen ja hyödyntäminen sekä tiedon
rakentaminen yhdessä toisten kanssa ovat oppimisen keskeisiä osa-alueita.
Oppiminen on kokonaisvaltaista ja siihen vaikuttavat olennaisesti elämykset ja tunteet. Oppimisen
ilo, kannustava palaute, myönteiset kokemukset ja vuorovaikutteisuus ovat tärkeitä oppilaan
myönteisen minäkuvan kehittymiselle. Oppimisen taitoja kehittämällä luodaan pohja koko elämän
kestävälle oppimiselle.
Hyvän oppimisen tärkeä edellytys on hyvä opetus.
2.2 Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri
Oppimisympäristö
Someron kaupungin perusopetuksessa oppimisympäristö koostuu fyysisistä, psyykkisistä,
sosiaalisista ja pedagogisista rakenteista. Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa oppimisympäristön
rakenteisiin, erityisesti pedagogisiin käytäntöihin.
Koulun aikuisten ja oppilaiden
vuorovaikutussuhteet ovat olennainen osa koulun toimintakulttuuria. Tärkeää on se, miten aikuinen
kohtaa oppilaan ja miten oppilas tulee kuulluksi.
Hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan kasvua, oppimista ja itseohjautuvuutta sekä antaa
mahdollisuuden oman toiminnan arviointiin. Se ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimisen tavat,
innostaa ja kannustaa oppimiseen sekä tarjoaa haasteita kasvulle ja kehittymiselle. Erityistä
huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja niihin
puuttumiseen. Oppimisympäristön tulee olla turvallinen ja ilmapiiriltään ystävällinen sekä edistää
Someron sivistyslautakunta 135 § / 22.6.04, lisäys § 194 / 30.11.04, muutos 144 § / 13.12.05, muutos 98 § / 14.11.06, muutos 39 §/24.4.07, muutos
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oppilaan osallisuutta ja hyvinvointia. Oppimisympäristön turvallisuutta vaarantaviin asioihin
puututaan heti.
Opetuksessa hyödynnetään myös koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä.
Vastuu oppimisympäristön kehittämisestä on koulun henkilöstöllä. Oppilaat ovat mukana
oppimisympäristön suunnittelussa ikäkautensa edellytysten mukaisesti. Yhteistyö kotien kanssa on
tärkeä osa turvallista ja hyvää oppimisympäristöä ja sen kehittämistä
2.3 Opetuksen järjestäminen
Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten,
että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.
Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti
vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.
Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.
Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä
osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.
Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.
Suomi on myös sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, ohjelmiin ja julistuksiin, jotka edellyttävät
opetuksen järjestämistä siten, että lasten ja nuorten oppiminen voidaan turvata yhteisessä koulussa.

3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
3.1 Oppilaiden osallisuus
Someron kouluissa osallisuuden vahvistaminen on demokratian toteutumisen edellytys. Somerolla
kehitetään erityisesti oppilaiden osallisuutta ja osallisuuden kautta tuetaan hyvää oppimista,
ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista.
Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa lapset ja nuoret asettavat
tavoitteita, keskustelevat ja pohtivat eri ratkaisuja sekä tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun
tekemisistään. Toiminta tarjoaa osallisuuden kokemuksen kaikille lapsille ja nuorille. Oppilailla on
mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin ja saada aikaan muutosta elinympäristössään.
Oppilaskuntien ja luokkatoimikuntien toiminta on tärkeä osa demokraattista toimintakulttuuria.
Tällainen toiminta kehittää oppilaiden valmiuksia toimia omien ryhmiensä edustajina ja
harjaannuttaa neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan.
3.2. Tuntijako
Someron kaupungissa noudatetaan yhtenäistä tuntijakoa, joka perustuu valtioneuvoston asetukseen
ja kunnan linjaukseen. Valtioneuvosto on päättänyt oppiainekohtaisista vähimmäistuntimääristä
perusopetuksen sisällä. Somerolla on lisäksi määritelty oppilaan tuntimäärät vuosiluokittain.
Liitteenä on Somerolla noudatettava tuntijakotaulukko.
Someron sivistyslautakunta 135 § / 22.6.04, lisäys § 194 / 30.11.04, muutos 144 § / 13.12.05, muutos 98 § / 14.11.06, muutos 39 §/24.4.07, muutos
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Taito- ja taideaineiden tuntimäärissä jää koulukohtainen välys, joka mahdollistaa koulukohtaisen
painottumisen. Välyksen käytöstä päätetään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa.
Vuosiluokilla 7 – 9. tulee tehdä suunnitelma siitä, miten opetussuunnitelman perusteissa
määriteltävien aihekokonaisuuksien, erityisesti viestintä- ja ilmaisukasvatuksen toteuttaminen
oppiaineiden välisenä yhteistyönä koulussa järjestetään.

3.3 Kieliohjelma
Someron kaupungin peruskouluissa A -kielen opetus aloitetaan kolmannelta vuosiluokalta. A kielenä
kaikki lukevat englantia.
Seitsemänneltä vuosiluokalta alkava kaikille yhteinen B – kieli on ruotsi. Ruotsia luetaan kaikilla
yläkoulun vuosiluokilla.
Kahdeksannelta vuosiluokalta alkava valinnainen B – kieli voi olla ranska tai venäjä (syksystä 2013
alkaen voidaan valita myös saksa). Valinnaisen B – kielen ryhmän perustamisen ehtona on, että
kielenopetukseen halukkaita on vähintään 10 oppilasta.
3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat
Someron koulujen työtavoilla vahvistetaan koulun arvoja ja perustehtävää. Tärkeitä ovat oppimaan
oppimisen taidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Opettaja valitsee työtavat siten, että ne
tukevat monipuolisesti tietojen ja taitojen oppimista, oppilaan kehittymistä oppijana sekä antavat
mahdollisuuksia kasvuun yhteisön jäsenenä. Opetuksessa käytetään eri oppiaineille ominaisia,
monipuolisia työtapoja ja painotetaan tutkivaa, toiminnallista ja ongelmalähtöistä työskentelyä.
Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa.
Työtapojen valinnassa otetaan huomioon tyttöjen ja poikien väliset sekä yksilölliset erot ja
oppilaiden erilaiset tavat oppia. Oppilaalla on mahdollisuus elämykselliseen ja ikäkaudelle
ominaiseen luovaan toimintaan sekä leikkiin. Työtavat tukevat jokaisen oppilaan osallisuutta oman
elämän ja ympäristön vastuulliseen rakentamiseen.
Työtapojen valinnalla tuetaan työskentelylle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Työskentelylle
asetetut tavoitteet määritellään myöhemmin kohdassa oppilaan arviointi.
3.5. Valinnaisaineet
Perusopetuksen valinnaisaineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten
oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna kotitalous, sekä haluttaessa
aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisaineiden tehtävä on
myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita.
Valinnaisaineiden tulee tukea perusopetuksen tavoitteita. Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa
päätetään jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt sekä vuosiluokat, joilla sitä
tarjotaan. Laadinnassa tulee huomioida valtioneuvoston asetus 1435/2001 6 §:n määräykset.
Someron sivistyslautakunta 135 § / 22.6.04, lisäys § 194 / 30.11.04, muutos 144 § / 13.12.05, muutos 98 § / 14.11.06, muutos 39 §/24.4.07, muutos
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Ne valinnaisaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän,
arvioidaan numeroin myös päättöarvioinnissa.
3.6. Oppilaaksi otto
Ensisijaiset oppilaaksi oton valintaperusteet
- Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä lähikoulua.
- Kaikilla ulkokuntalaisilla oppilailla, jotka asuvat Somerolla, on oikeus päästä Someron kaupungin
järjestämään perusopetukseen.
- Yhtäläinen oikeus lähikouluun on myös koulunsa vuotta ennen oppivelvollisuusikää aloittavalla
lapsella, joka on saanut koulunkäyntioikeuden perusopetuslain 27§:n nojalla siinä mainittujen
tutkimusten perusteella.
- Oppilaalla on oikeus päästä muuhun lähimpään, tarkoituksenmukaiseen kouluun, jos koulu ei ole
oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn takia hänelle sovelias (lääkärintodistuksen tmv.
asiantuntijalausunnon perusteella)
- Ulkokuntalaisilla oppilailla, joiden asuinkunta on tehnyt ensisijaista koulunkäyntiä koskevan
sopimuksen Someron kaupungin kanssa, on oikeus päästä Someron kaupungin järjestämään
perusopetukseen sopimuksessa sovituilla ehdoilla
Toissijaiset oppilaaksi oton valintaperusteet
Jos koulussa on tilaa ensisijaisen, lähikouluperiaatteella tapahtuvan oppilaaksi oton jälkeen,
voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessa oppilaaksi otossa yhdenvertaisin perustein.
Toissijaisessa perusopetuslain 28 §:n 2 momenttiin perustuvassa oppilaaksi otossa noudatetaan
kouluissa seuraavia periaatteita:
- vastaanottavassa koulussa ei jouduta lisäämään henkilö-, tarvike- eikä
tilaresurssia eikä perustamaan uutta luokkaa lähikoulualueen ulkopuolelta tulevien
oppilaiden vuoksi (1-2 lk / 24 oppilasta; 3-6 lk / 28 oppilasta, huomioidaan
integroidut oppilaat ja luokkahuoneen koko)
-

oppilaasta luopuvan koulun henkilöresurssit eivät vähene eikä ryhmien
muodostuminen esty.

-

kaavoitettujen kasvualueiden tulevat koulutuspalvelut turvataan (koulutuspalveluja
tarvitsevien lasten määrä ja lukuvuoden aikana tapahtuva mahdollinen muuttoliike
ennakoidaan)

Oppilaan koulunkäyntiä koskevat periaatteet Someron kaupungin peruskouluissa
-

oppilaalla, jonka asuinpaikka vaihtuu Someron kaupungin sisällä, on mahdollisuus
käydä kaikki luokka-asteet kyseisessä koulussa, johon hän ennen asuinpaikkansa
vaihtumista kuului em. kohdan periaatteet huomioiden. Matkaetuudet myönnetään
kuitenkin aina vain lähikouluun.

Someron sivistyslautakunta 135 § / 22.6.04, lisäys § 194 / 30.11.04, muutos 144 § / 13.12.05, muutos 98 § / 14.11.06, muutos 39 §/24.4.07, muutos
111 § / 11.12.07, muutos 40 § / 2.6.09, muutos 10.5.11 § 36
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-

jos Someron kaupungin peruskouluun oppilaaksi tulleen oppilaan asuinpaikka
muuttuu Someron kaupungin ulkopuolelle, oppilaan koulunkäyntioikeus Someron
kaupungin peruskoulussa päättyy viimeistään sen lukuvuoden lopussa, jolloin
oppilas on muuttanut Someron ulkopuolelle.

-

Koulukuljetusedut ja -avustukset myönnetään aina lähikoulun mukaan. Mikäli
huoltajat haluavat käyttää oikeutta jatkaa koulunkäyntiä muuton jälkeen vanhassa
koulussa, huolehtivat he itse oppilaan kuljettamisesta.

Oppilaat, joilla on erityisopetuspäätös
Oppilaat, joilla on erityisopetuspäätös, on ensisijainen oikeus käydä lähikoulua. Jos lähikoulu ei
pysty järjestämään lapsen tarvitsemia tukitoimia, osoitetaan oppilaalle sellainen koulu, jossa nämä
palvelut on saatavilla.
Oppilaaksi ottaminen erityisluokalle tapahtuu huoltajan hakemuksesta ja asiantuntijalausuntojen
perusteella.

Someron sivistyslautakunta 135 § / 22.6.04, lisäys § 194 / 30.11.04, muutos 144 § / 13.12.05, muutos 98 § / 14.11.06, muutos 39 §/24.4.07, muutos
111 § / 11.12.07, muutos 40 § / 2.6.09, muutos 10.5.11 § 36

10

Someron kaupungin perusopetuksen
tuntijako
VUOSILUOKAT

Äidinkieli ja kirjallisuus
A-kieli
B-kieli Ruotsi
Matematiikka
Ympäristö- ja luonnontieto
Biologia ja maantieto
Fysiikka ja kemia
Terveystieto
Uskonto ja elämänkatsomustieto
Historia ja yhteiskuntaoppi
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Taito- ja taideaineiden välys
Kotitalous
Oppilaanohjaus
Valinnaiset aineet
Oppilaan tuntimäärä
Vapaaehtoinen A-kieli Saksa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

7

6
2

6
2

5
2

5
2

4
2

4
2

4
3

4
3

4

4

3
2
2
3

3
3
2
3

3
3
2
4

2
1

1
1

1
2
1
1
2
2
3

2
2
1
1
2
2
3

2
2
1
1,5
2
1
2
3
2

2
3
1
0,5
3

3
2
1
1
2

2

2

0,5
7
30
2

1
6
30
2

1

1

2

1

1
1
1
2
1

1
1
1
2
1

1
1
1
2
2

1
1
1
2
3

3
0,5
20

20

24

24
2

26
2

26
2

30
2

yht.

Someron sivistyslautakunta 135 § / 22.6.04, lisäys § 194 / 30.11.04, muutos 144 § / 13.12.05, muutos 98 § / 14.11.06, muutos 39 §/24.4.07, muutos 111 § / 11.12.07, muutos 40 § / 2.6.09, muutos 10.5.11 § 36

45
16
6
34
10
10
9
3
11
11
7
8
11
18
13
3
2
13
230
12

4. 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 5 esitetään tarkemmin eri tukimuodot ja niiden käyttö tuen eri
tasoilla. Lukujen 4 ja 5 ja niiden alalukujen muodostama kokonaisuus on perustana paikallisen
opetussuunnitelman laadinnalle sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön toteuttamiselle.
Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
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.
Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa,
kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Koulutyössä tulee ottaa huomioon monenlaiset
oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat sekä oppilaiden kulttuuritausta. 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.
Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen
ilmetessä. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että oppilaan oikeus tukeen voi toteutua
käytännössä, mm. määrittelemällä tuen tarpeen toteamiseen ja tuen toteuttamiseen liittyvät vastuut
ja työnjako. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden tarpeita tulee arvioida jatkuvasti ja
aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Tämä ehkäisee ongelmien syvenemistä ja
pitkäaikaisvaikutuksia. Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan hyödyntää oppilaalle tehtyjen
terveystarkastusten ja mahdollisten muiden arviointien tuloksia. 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.
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. Tarvittaessa tuki suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä.
Huoltajalle ja oppilaalle tulee antaa tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen
antamisesta. Tuki annetaan oppilaalle omassa koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen
antaminen välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti
huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta
perusopetukseen sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle tai perusopetuksessa
koulusta toiseen.
Tuki erityisissä tilanteissa
Oppilas saattaa tarvita tukea erityisissä tilanteissa, kuten sairauden yhteydessä tai vaikeassa
elämäntilanteessa. Opetusta voidaan järjestää tällöin mm. sairaalaopetuksena ja koulukodeissa.
Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle
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opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista.
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 nuorista. Muiden kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa oppilaan asuinkunta. Lastensuojelulain perusteella
sijoitettujen osalta oppilaan kotikunnalle on säädetty velvollisuus maksaa kotikuntakorvaus. 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 annetaan. 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.
4.1 Yleinen tuki
Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina
työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä tulee ottaa huomioon kaikkien oppilaiden
edellytykset ja tarpeet. Koulun toimintatapoja ja -kulttuuria kehitetään niin, että yhteistyötä ja
yhdessä tapahtuvaa oppimista voidaan hyödyntää ja oppilaiden erilaisuus voidaan kohdata
mahdollisimman hyvin. Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri kouluyhteisössä edistävät
oppilaan kehitystä ja tukevat hyvää oppimista.
Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden
huomioonottamisesta opetuksessa. Yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön ja eri
asiantuntijoiden kanssa edesauttaa tässä onnistumista. Opettajan tehtävänä on ohjata ryhmää
toimimaan niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista. 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 oppilaan ja
huoltajan kanssa.
Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä,
opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Yhdysluokkaopetuksessa näiden
järjestelyjen merkitys korostuu. Koulu käyttää erityisesti tukiopetusta, sen lisäksi voidaan käyttää
myös oppimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta tai avustajan 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.
Someron sivistyslautakunta 135 § / 22.6.04, lisäys § 194 / 30.11.04, muutos 144 § / 13.12.05, muutos 98 § / 14.11.06, muutos 39 §/24.4.07, muutos
111 § / 11.12.07, muutos 40 § / 2.6.09, muutos 10.5.11 § 36
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4.2 Tehostettu tuki
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai
samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea
hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki
ei riitä. Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Se on luonteeltaan
vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen avulla tuetaan
suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä ja tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien
kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista.
Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta
erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta, joka kuvataan luvussa 5.1.3.
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 oppilaan hyvinvoinnin
edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. Tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan
kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. On tärkeää huolehtia oppilaan mahdollisuuksista
saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä sekä tukea oppilaan myönteistä
käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida
säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli oppilaan tilanteessa tapahtuu muutoksia,
oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan oppilaan tuen tarvetta.
Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisessa arviossa kuvataan
-oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
-oppilaan saama yleinen 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
Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa, ja
etenkin silloin kun kyse on oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista,
arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on
tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.
Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea
laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan
hyödyntää huoltajan luvalla.
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa oppilaan siirtyminen takaisin yleisen tuen
piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä tai
muulla tavalla järjestettävässä moniammatillisessa oppilashuoltotyössä siten kuin yksittäisen
oppilaan asian käsittelystä säädetään. Tämän käsittelyn jälkeen oppilaalle annettava tehostettu tuki
kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma käsitellään tarkemmin
luvussa 4.5.1.
4.3 Erityinen tuki
Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden
saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai
Someron sivistyslautakunta 135 § / 22.6.04, lisäys § 194 / 30.11.04, muutos 144 § / 13.12.05, muutos 98 § / 14.11.06, muutos 39 §/24.4.07, muutos
111 § / 11.12.07, muutos 40 § / 2.6.09, muutos 10.5.11 § 36
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pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen
perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat
perusopetuksen kaikki tukimuodot.
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. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän
tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen
seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti. Oppilaan
oikeusturvan ja opetuksen 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 järjestäminen. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää
erityisen tuen päätöstä.
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai
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 muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana
ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin
esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.
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 selvitys. Pedagogisen
selvityksen laatimista varten opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä
hankkii
- oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä
- moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä, esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä, tehdyn
selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Selvitysten
perusteella opetuksen järjestäjä tekee arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Näiden kahden
selvityksen ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi
selvitykseksi.
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
Tukijärjestelyt voivat sisältää mm. opetus- ja ohjaushenkilöstöön, oppilashuoltoon, avustajiin 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
Someron sivistyslautakunta 135 § / 22.6.04, lisäys § 194 / 30.11.04, muutos 144 § / 13.12.05, muutos 98 § / 14.11.06, muutos 39 §/24.4.07, muutos
111 § / 11.12.07, muutos 40 § / 2.6.09, muutos 10.5.11 § 36

15

arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä
voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.
Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa lain edellyttämissä vaiheissa sekä aina oppilaan tuen
tarpeen muuttuessa. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli
tarpeen todetaan jatkuvan, erityisen tuen jatkamisesta tehdään päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas
ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilas siirtyy
saamaan tehostettua tukea.
4.4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki paikallisessa opetussuunnitelmassa
Kaaviokuva tukimuodoista.
- vahvistetaan tuen jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen
- erityistä tukea koskeva kirjallinen päätös tarkistetaan vähintään toisen vuosiluokan jälkeen sekä
ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä.
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4.4.1 Yleinen tuki
Yleiseen tukeen on oikeus kaikilla oppilailla. Yleisen tuen antaminen ei edellytä
hallinnollisia päätöksiä. Tavoitteena on tuottaa laadukasta perusopetusta
huomioimalla oppilaiden yksilölliset oppimistaidot. Tavoitteena on, että jokainen
oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan.
Varhainen puuttuminen edellyttää valmiuksia havaita, tunnistaa ja arvioida oppilaan
kehityksessä tapahtuvia muutoksi ja oppilaan tuen tarpeita. Tuen oikea-aikaisuus sekä
tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen tukemiseksi. Lapsen
ja nuoren tilannetta tulee arvioida kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti yhdessä
huoltajan kanssa.
Peruslähtökohdat: yhteistyö huoltajien kanssa, ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki,
moniammatillinen yhteistyö, eheä ja yhtenäinen oppimispolku esi- ja perusopetuksen
sekä toisen asteen siirtymävaiheissa.
4.4.2 Tehostettu tuki
Tehostettuun tukeen siirrytään, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostetun tuen aloittamisesta
ja sen muodoista neuvotellaan oppilaan ja huoltajien kanssa.
Tehostetun tuen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta saada suunnitelmallista
varhaista ja ennaltaehkäisevää oppimisen ja kasvun tukea. Se on luonteeltaan
vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisen arvion
tekee oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä ja se käsitellään oppilashuoltoryhmässä.
Silloin, kun kyse on oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä
ongelmista, arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita.
Tehostettu tuki järjestetään laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja
yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. Oppilas voi olla tehostetun tuen alueella
tarvittaessa vaikka koko perusopetuksen ajan. Tehostetun tuen aloittaminen,
järjestäminen ja tarvittaessa oppilaan siirtyminen yleisen tuen tai erityisen tuen piiriin
käsitellään
pedagogiseen
arvioon
perustuen
moniammatillisesti
oppilashuoltoryhmässä.
Oppimissuunnitelman laadinnasta ja siihen tarvittavien selvitysten hankinnasta vastaa
luokanopettaja/luokanvalvoja. Oppimissuunnitelma tehdään yhteistyössä oppilaan,
huoltajien ja oppilasta opettavien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Viime kädessä
oppimissuunnitelman laadinnasta vastaa koulun rehtori/koulunjohtaja. Tehostetun tuen
riittävyyttä arvioidaan vähintään lukuvuosittain ja samalla oppimissuunnitelma
päivitetään. Tuen arvioinnista ja oppimissuunnitelman päivittämisestä vastaa
ensisijaisesti luokanopettaja/luokanvalvoja. Arviointi ja päivittäminen tehdään
yhteistyössä muiden oppilasta opettavien opettajien ja huoltajien kanssa.
4.4.3 Erityinen tuki
Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen
tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki
edellyttää aina oppilaalle annettua tehostettua tukea oppimissuunnitelmineen.
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Erityisen tuen päätöksen tekeminen
Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Päätös
on määräaikainen, jota tarkistetaan ainakin 2.- vuosiluokan jälkeen sekä ennen
seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Erityisen tuen päätöksen tekee sivistysjohtaja
ja siitä on valitusoikeus. Ennen päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava
oppilasta ja tämän huoltajaa sekä hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys
oppilaan oppimisen etenemisestä ja moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä
tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta, oppilaan kokonaistilanteesta sekä
tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta eli pedagoginen selvitys.
Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai
lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä.
Pedagoginen selvitys käydään läpi oppilaan ja huoltajien kanssa. Samassa
neuvottelussa täytetään hakemus erityisen tuen saamiseksi. Erityisen tuen antamista
koskevassa päätöksessä määrätään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset
tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut 31§:ssä tarkoitetut palvelut sekä tarvittaessa
1 momentissa tarkoitettu oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen.
Hallinnollisen erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Periaatteena on ottaa
huomioon oppilaan yksilölliset vahvuudet, tarpeet ja mahdollisuudet oppimiseen ja
koulunkäyntiin. Toisinaan on tarvetta joidenkin aineiden yksilöllistämiseen.
Huomattava on, että yhdenkin oppiaineen yksilöllistäminen vaatii erityisen tuen
päätöksen.
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esitai 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 muuten.
Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen
antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi
onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.
Erityisen tuen päätöstä tarkastellaan vuosittain HOJKS -päivityksen yhteydessä
vähintään kerran lukuvuodessa. Lyhyemmän aikavälin tavoitteena erityisen tuen
antamisessa on palaaminen tehostetun tai yleisen tuen alueelle.
4.5. Yksilölliset suunnitelmat
4.5.1 Oppimissuunnitelma
Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin
etenemisestä ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta
tuesta. Se on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen
asiakirja. Sitä voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea ja sitä tulee käyttää
tehostetun tuen aikana.
Oppimissuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon oppilaan vahvuudet ja
kehittämisen alueet sekä aikaisempi oppimishistoria.
Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä
opinnoissaan. Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta oppilaan tilanteesta ja
helpottaa siten kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä
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kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa
ja voi siten paremmin tukea lastaan. Suunnitelman tarkoituksena on myös, että oppilas
oppii vähitellen ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän
tavoitteellisuutta. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.
Oppimissuunnitelman avulla ei kuitenkaan oppiaineen oppimäärää voida yksilöllistää.
Oppimäärän yksilöllistäminen vaatii erityisen tuen päätöksen. Tehostettua tukea varten
tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon.
Oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma, sen tekevät oppilaan
opettajat. Oppilas osallistuu oman oppimissuunnitelman tekemiseen ikäkautensa
edellytysten mukaan. Oppilaan huoltajat osallistuvat oppimissuunnitelman laatimiseen
mahdollisuuksien mukaan. Suunnitelman tekoon osallistuvat tarvittaessa
erityisopettajat ja oppilashuoltohenkilöstö.
Suunnitelman laadinnassa hyödynnetään oppilaalle mahdollisesti osana yleistä tukea
laadittua oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista arviota ja sen yhteydessä kerättyä
tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan
hyödyntää huoltajan luvalla.
Jos oppilaalle on esiopetuksessa laadittu lapsen esiopetuksen suunnitelma,
oppimissuunnitelma tehdään lapsen esiopetuksen suunnitelman pohjalta.
Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Oppimissuunnitelmaan ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla
muutoksenhakukeinoilla.
Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat
tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää:
- oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja 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
Oppimissuunnitelma osana yleistä tukea
Jokaiselle oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma sisältää
soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava
oppimissuunnitelma. Oppilasta varten pohditut tavoitteet ja tukitoimet hyödyttävät
oppilaan oppimista ja kasvua. Oppilaan opiskelua voidaan myös syventää ja laajentaa
oppimissuunnitelman avulla, silloin kun se on perusteltua oppilaan valmiuksien
kannalta.
Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai
samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn
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oppimissuunnitelman
mukaisesti.
Oppilaalle
järjestettävä
tuki
kirjataan
oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma laaditaan aina oppilaalle, joka saa
tehostettua tukea. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä,
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan sekä tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan
kanssa. Tehostetun tuen vaiheessa opiskelun ja tukitoimien järjestelmällinen
suunnittelu tukee oppilaan oppimista, kasvua ja kehitystä.
Erityinen tuki
Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan oppimissuunnitelman sijasta
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).
Oppimissuunnitelma laaditaan aina ennen kuin harkitaan erityisopetukseen siirtämistä.
Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa jokaiselle oppilaalle laaditaan
oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan opinto-ohjelma ja se,
miten opiskelun etenemistä seurataan. Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa
oppilaan opinto-ohjelma muodostuu opintokokonaisuuksista.
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 joltakin 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 syistä. Erityisistä opetusjärjestelyistä tulee tehdä
hallintopäätös,
minkä
jälkeen
oppilaalle
laaditaan
oppimissuunnitelma.
Perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas voidaan ottaa joustavan perusopetuksen
toimintaan,
minkä
jälkeen
hänelle
tulee
laatia
oppimissuunnitelma.
Oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen
aikana laadittava oppimissuunnitelma. Lisäksi siinä kuvataan oppilaan joustavan
perusopetuksen järjestäminen koulussa ja muissa oppimisympäristöissä.
Oppilaan siirtyessä perusopetuslain mukaisen opetuksen piirissä saman kunnan sisällä
koulusta toiseen tarpeelliset tiedot voidaan tällöin siirtää koulusta toiseen.
Oppimissuunnitelman tiedot ovat lähtökohta uusien opetusjärjestelyjen toteuttamiseksi
ja siten välttämättömiä opetuksen asianmukaiseksi järjestämiseksi. Oppilaan siirtyessä
toisen kunnan peruskouluun tietojen välittämiseen tarvitaan aina huoltajan suostumus.
Oppimissuunnitelma laaditaan valmiille lomakkeelle.
toteutumista arvioidaan vuosittain arviointikeskusteluissa.

Oppimissuunnitelman

4.5.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Jos oppilaan erityistuen tarve on suuri, oppilas otetaan tai siirretään erityisopetukseen.
Huoltaja hakee lapselle erityisopetuspäätöstä. Hakemuksen liitteenä on erilaisia
asiantuntijaselvityksiä erityisopetuksen tarpeesta. Erityisopetuspäätökset tekee
sivistysjohtaja tai sivistyslautakunta.
Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan oppimissuunnitelma on osa
henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa eli HOJKS:ia.
Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen
opetuksen ja muun tuen antaminen.
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Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on hyväksyttyyn
opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Oppilaan opettajat
laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole
ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä.
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea
pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia. HOJKS on oppilaan
oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen
sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista.
HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja
tukitoimien järjestäminen edellyttää:
- oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
- oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin yleiset tavoitteet
- oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä
oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät
- opiskelun erityiset painoalueet niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on yleinen
oppimäärä
- oppilaan muuhun kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin
liittyvät tavoitteet
- edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri
tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä 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 oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/ tai
erityisopetuksen ryhmässä
-kuvaus siitä, miten ja millä oppitunneilla erityisopetuksen ryhmässä pääsääntöisesti
opiskeleva oppilas opiskelee yleisopetuksen 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
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
- edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri
tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi niissä oppiaineissa,
joissa oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan
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Mikäli oppilas opiskelee toiminta-alueittain, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen
yleisten kohtien 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 oppilaalle osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa sekä
pedagogista selvitystä ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu
kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.
Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata
oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKS- asiakirjaan voidaan liittää
huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat. HOJKS:iin ei voi hakea muutosta
valittamalla eikä muilla muutoksenhakukeinoilla.
Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa,
oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa
suunnitelmaa muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden
muuttuessa. Kokemukset käytetyistä opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja
tukipalveluista voidaan kirjata HOJKS:iin, ja hyödyntää tätä tietoa suunnitelman
toteutumista arvioitaessa. Jos oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin, hänelle laaditaan
oppimissuunnitelma.
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on tärkeä osa
erityisopetuksen laatua. Oppilaan siirtyessä perusopetuslain mukaisen opetuksen
piirissä saman kunnan sisällä koulusta toiseen tarpeelliset tiedot voidaan tällöin siirtää
koulusta toiseen. HOJKS:n tiedot ovat lähtökohta uusien opetusjärjestelyjen
toteuttamiseksi ja siten välttämättömiä opetuksen asianmukaiseksi järjestämiseksi.
Oppilaan siirtyessä toisen kunnan peruskouluun tietojen välittämiseen tarvitaan aina
huoltajan suostumus.
HOJKS laaditaan valmiille lomakkeelle.

5. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT
Luvussa 5 kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin eri tukimuodot ja niiden käyttö tuen eri tasoilla.
Lisäksi luku sisältää joustavan perusopetuksen toimintaa koskevan osuuden. Luvussa kuvataan myös
oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen.
5.1 Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki
5.1.1 Tukiopetus
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee
oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. 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.
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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.
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 HOJKSiin. Tukiopetuksella voidaan edelleen vastata esimerkiksi
poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen tarpeisiin.
Tukiopetus on lyhytaikaista ja tietystä aihealueesta. Tukiopetuksen tehtävänä on tukea
oppilasta saavuttamaan yleisen oppimäärän tavoitteet. Tukiopetusta annetaan kyseisen
oppitunnin aikana tai oppituntien ulkopuolella. Aloitteen tukiopetuksesta tekee
ensisijaisesti oppilaan opettaja toimien samalla yhdyshenkilönä. Yhteistyötä tehdään
muiden opettajien ja erityisopettajan kanssa. Huoltajilta kysytään lukuvuoden alussa
lupa tukiopetuksen järjestämiseen. Tukiopetustarpeesta ja tukiopetuksen etenemisestä
sekä arvio tavoitteiden saavuttamisesta tiedotetaan huoltajille.

5.1.2 Osa-aikainen erityisopetus
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada
osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisella erityisopetuksella
voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin
liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi
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oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia,
oppimisvaikeuksia
yksittäisissä
oppiaineissa,
vaikeuksia
opiskelutaidoissa,
sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että
osa-aikaista erityisopetusta varten on tarvittavaa ja riittävää erityispedagogista
osaamista.
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. Osa-aikaisen erityisopetuksen
toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikainen erityisopetus
pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Huoltajan
tuki opetuksen onnistuneessa toteuttamisessa on keskeinen. Osa aikaisen
erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös
oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa.
Osa-aikainen erityisopetus osana yleistä tukea
Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla voidaan vahvistaa oppimiseen tarvittavia
perustaitoja. Oppilaan oppimisen vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä tulee arvioida ja
oppilaan tulee saada tarvitessaan osa-aikaista erityisopetusta.
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.
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 osaaikainen erityisopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKSiin.
Luokat 1. – 9.
Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilaita selviytymään opiskelusta
mahdollisimman pitkälle tavallisessa luokka- ja kouluympäristössä. Opetusta annetaan
samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetuksena.
Osa-aikainen erityisopetus on suunnitelmallista, tavoitteellista, joustavaa ja oppilaiden
tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioivaa. Tämän toteuttamiseksi osa-aikainen
erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa
sopien opetuksensa tavoitteista ja sen toteuttamistavoista. He suunnittelevat yhdessä
myös työtapoja, joilla oppilasta voidaan tukea perusopetusryhmässään. Osa-aikainen
erityisopettaja osallistuu niiden oppilaiden arviointiin, joiden opetuksen
järjestämisessä hän on ollut mukana. Lisäksi hän kuuluu koulunsa/koulujensa
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aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja toteutustavat kirjataan oppilaan
henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan tehostetun tuen ja HOJKS:aan erityisen tuen
vaiheessa.
Osa-aikainen erityisopettaja osallistuu esikoulusta 1. luokalle siirtyvien oppilaiden
nivelneuvotteluun. Alakoulusta yläkouluun siirtyvien oppilaiden nivelneuvotteluun hän
osallistuu niiden oppilaiden osalta, joiden tuen tarve tulee todennäköisesti jatkumaan.
Osa-aikainen erityisopettaja kartoittaa uusien 1.-luokkalaisten mahdolliset
oppimisvaikeudet syyslukukaudella. Mikäli oppilas tarvitsee puheopetusta, se pyritään
hoitamaan ensimmäisen kouluvuoden aikana. Osa-aikainen erityisopettaja seuraa
oppilaiden luku-, kirjoitus- ja matemaattisten taitojen kehittymistä edelleen myös itse
pitämiensä testien avulla. Toisen ja viidennen luokan keväällä pidetään luetun
ymmärtämisen testi ja keskeisten matemaattisten taitojen testi.
Huoltajien tuki osa-aikaisen opetuksen onnistuneessa toteuttamisessa on keskeinen,
joten koulu tiedottaa huoltajille osa-aikaista erityisopetusta koskevista järjestelyistään.
Osa-aikainen erityisopettaja pyrkii osallistumaan pääkoulunsa vanhempainiltojen
lisäksi muiden mahdollisten koulujensa vanhempainiltoihin ainakin kerran
lukuvuodessa.
5.1.3 Erityisopetus
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta,
perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen
pedagoginen osa-alue ja sen tehtävänä on tukea oppilaan oppimista. Sellaisen
oppilaan, jolle on tehty erityisen tuen päätös, opetus ja muu tuki annetaan hänelle
laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.
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.
Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon
ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa
soveltuvassa paikassa. Erityisopetuksessa voidaan poiketa oppiaineista ja niitä
koskevasta valtakunnallisesta tuntijaosta sen mukaan kuin erityistä tukea koskevassa
päätöksessä määrätään. Opetusryhmiä muodostettaessa tulee ottaa huomioon, että
kaikki oppilaat voivat saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.
Opetusryhmien muodostamisesta säädetään tarkemmin perusopetusasetuksessa.
Erityisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen
yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Oppilaalle annettavan tuen tehtävänä on
tukea oppimista sekä tervettä kasvua ja kehitystä niin että perusopetuksen oppimäärän
suorittaminen on mahdollista. Erityisen tuen avulla pyritään tekemään koulunkäynti
oppilaalle mielekkääksi ja tarkoituksenmukaiseksi, mikä on erityisen tärkeää mm.
jatko-opiskelupaikkaa silmällä pitäen. Erityisen tuen päätöksessä määritellään
oppimisympäristö, jossa oppilas tulee opiskelemaan erityisen tuen aikana:
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- Oppilas voi jatkaa opiskeluaan integroituna samassa yleisopetuksen luokassa, jossa
hän on aikaisemminkin opiskellut, jos katsotaan, että hänelle pystytään siellä antamaan
hänen tarvitsemansa tuki.
- Mikäli integraatio ei ole mahdollista tai mikäli sitä oppilaan kehityksen kannalta ei
voida pitää tuloksellisena, opetus järjestetään erityisryhmässä. Erityisryhmiä on
Joensuun koulussa (luokat 1 – 6) ja Kiiruun koulussa (luokat 7 – 9). Opetus tapahtuu
enintään 10 oppilaan ryhmissä, joissa oppilaiden kanssa työskentelevät erityisopettaja
ja ainakin yksi koulunkäyntiavustaja. Erityisopetusryhmässä opiskelevat oppilaat
integroituvat mahdollisuuksien mukaan kyseisen koulun yleisopetusryhmiin.
Opetus suunnitellaan yhteistyössä oppilaan opettajien, huoltajien sekä tarvittaessa
muiden kouluyhteisön jäsenten, oppilashuollon henkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa
(esim. terveydenhuolto, sosiaalitoimi). Oppilas osallistuu HOJKS:n laadintaan ja sen
arviointiin, jos ei ole erityistä syytä toimia toisin. Koska ensisijainen vastuu lapsen
kasvatuksesta on huoltajilla, yhteistyö heidän kanssa on tärkeää, minkä vuoksi kaikki
opetukseen liittyvät toimet pyritään suunnittelemaan yhteisymmärryksessä heidän
kanssaan. HOJKS -suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa.
Yhteistyön tulee sisältää opetuksen ja kuntoutuksen tavoitteiden ja sisältöjen lisäksi
muun
muassa
opetusmenetelmien
valintaa,
oppilashuollon
suunnittelua,
tukipalveluiden järjestämistä sekä seuranta- ja arviointitoimenpiteitä. Erityisen tärkeää
HOJKS:n toteutumisen arviointi ja seuranta moniammatillisena yhteistyönä on
koulunkäynnin nivelvaiheissa, kun oppilas siirtyy esiopetuksesta perusopetukseen,
perusopetuksen aikana luokasta tai koulusta toiseen ja perusopetuksesta toiselle
asteelle. Vastuu suunnitelman mukaisesta toiminnasta on sekä lähettävällä että
vastaanottavalla oppilaitoksella. Siirtymävaiheessa lähettävän oppilaitoksen tulee
antaa riittävät tiedot oppilaan aiemmasta opiskelusta vastaanottavalle oppilaitokselle
siten, että henkilökohtaisen opetuksenjärjestämistä koskevan suunnitelman sisältämiä
tietoja voidaan käyttää hyväksi oppilaan koulutuksen ja tukipalvelujen suunnittelussa
ja järjestämisessä.
Vastuu opetuksen toteutumisesta HOJKS:n mukaan on oppilasta opettavilla opettajilla.

5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen
Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua
erilaajuisiin oppimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua
yleisen ja tehostetun tuen avulla siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on
mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. Esimerkiksi eriyttämisen avulla oppilaan
opiskelua voidaan tukea keskittymällä oppiaineen ydinsisältöihin. 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.
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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 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.
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. Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti vapautettu
jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua
toimintaa. 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 vuotta.
Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa
erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa oppilaan
valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman
hyvin.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä ovat
muun muassa näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti
Someron sivistyslautakunta 135 § / 22.6.04, lisäys § 194 / 30.11.04, muutos 144 § / 13.12.05, muutos 98 § / 14.11.06, muutos 39 §/24.4.07, muutos
111 § / 11.12.07, muutos 40 § / 2.6.09, muutos 10.5.11 § 36

27

vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi
olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen.
Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen
oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta.
Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella tämä oikeus alkaa sen vuoden
syyslukukauden alussa, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden
pidentämisestä tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua.
Lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin edellyttää yhteistyötä eri
hallintokuntien välillä. Lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn
oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan vaikutuksista. Huoltaja päättää,
osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Esiopetuksen kesto ja
perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja
kokonaistilanteen perusteella.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää
vaihtoehtoisesti seuraavilla tavoilla:
- Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän
täyttää viisi vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa
esiopetuksessa ja aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen.
- Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna,
kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen
hän aloittaa perusopetuksen.
- Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna,
kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi
aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää
8 vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen
hallintopäätös.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle, erityistä tukea saavalle lapselle
laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma esiopetuksen
alkaessa. 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 osaalueisiin siten kuin paikallisessa opetussuunnitelmassa määrätään.
Jos oppilas ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tulee tehdä päätös
pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin oppilas siirtyy yleisen
oppivelvollisuuden piiriin.
Mitä aikaisemmin lapsen tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen erityisen tuen muotona
havaitaan, sitä paremmat mahdollisuudet on suunnitella kattavia koulukäynnin
tukitoimia. Oppivelvollisuuteen kuuluva esiopetus mahdollistaa oppimisen
perustaitojen harjoittelemisen, jolloin alkuopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet
tulevat paremmin saavutetuiksi.
Huoli lapsen selviytymisestä 9-vuotisessa perusopetuksessa voi herätä kotona,
päivähoidossa tai neuvolakäyntien yhteydessä. Jos lääkärin ja mahdollisesti muiden
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asiantuntijoiden tutkimuksissa todetaan tarve lapsen oppivelvollisuuden pidentämiseen,
jolloin oppivelvollisuus alkaisi 5-vuotiaana, huoltajat ohjataan hakemaan
sivistysjohtajalta oppivelvollisuuden pidentämistä ja samalla lapsen ottamisesta
erityisen tuen piiriin. Hakemukseen liitetään lasta tutkineiden asiantuntijoiden
lausunnot. Lausunnoissa tulee olla suositus pidennetyn oppivelvollisuuden tarpeesta.
1) oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun lapsi täyttää viisi
vuotta, minkä jälkeen opetus jatkuu varsinaisessa esiopetusryhmässä tai valmentavassa
opetuksessa ja sen jälkeen joko yleisopetuksessa tai pienryhmässä.
2) opetus jatkuu oppivelvollisuuteen kuuluvassa esiopetuksessa, jos katsotaan, että
lapsi tarvitsee vielä leikinomaisempaa tekemistä,
3) oppivelvollisuuteen kuuluvassa esiopetuksessa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi
vuotta, minkä jälkeen opiskelu jatkuu perusopetuksessa,
4) oppivelvollisuuteen kuuluvassa esiopetuksessa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi
vuotta, minkä jälkeen hän opiskelee vielä toisen vuoden esikoulussa; perusopetus
alkaisi näin erillisellä hallintopäätöksellä sinä vuonna, kun lapsi täyttää kahdeksan
vuotta
Pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirtämistä kannattaa harkita tarkkaan, jos se
tapahtuu vasta ylemmillä luokilla. Syynä voi tällöin olla esim. loukkaantumisesta
aiheutuva kehitysvamma. Jos siirto tapahtuu vasta ylemmillä luokilla, oppilas voi
kerrata jonkin vuosiluokan.
Arviointi pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaalle voidaan aina antaa sanallisena.
5.1.6 Toiminta-alueittain opiskelu
Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon
sijasta toiminta-alueittain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan
oppilaan opetus voi olla oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää
toiminta-alueittain. Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain
päätetään erityisen tuen päätöksessä. Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet
ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten
toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.
Opetuksen järjestäminen perustuu kokonaisvaltaisten tavoitteiden määrittelyyn,
oppilasryhmässä tapahtuvan vuorovaikutuksen edistämiseen sekä toimivan ja
motivoivan oppimisympäristön kehittämiseen. Opetuksen suunnittelun lähtökohtana
ovat oppilaan vahvuudet ja tavoitteena on oppilaan koko potentiaalin käyttöön
saaminen. Koulupäivän eri toimintoja hyödynnetään oppimisessa. Tavoitteet asetetaan
siten, että ne ovat saavutettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä. Oppilaiden
yksilölliset tavoitteet toiminta-alueittain opiskellessa määritellään henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS), joka tehdään yhdessä
oppilasta opettavien opettajien, oppilaan, huoltajan ja muiden oppilaan kuntoutuksessa
mukana olevien yhteistyötahojen kanssa. HOJKS:n tekemisestä vastaa
erityisluokanopettaja. HOJKS -päivitys tehdään vähintään kerran lukuvuodessa.
HOJKS -päivityksestä vastaa erityisluokanopettaja. Hän kutsuu päivitystä varten koolle
oppilasta opettavat opettajat, oppilaan, huoltajat ja kunkin oppilaan kohdalla
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alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, tämä voidaan kuvata osana
sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä.
Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta
sekä edistää kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä antaa
mahdollisuuksia monipuolisesti harjoitella taitoja arjen tilanteissa. Motoristen taitojen
opetuksen tulee sisältää motoristen toimintojen suunnittelun ja ohjauksen, tasapainon,
koordinaation, rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita.
Motoristen taitojen harjoitteluun on hyvät mahdollisuudet sekä koulun liikuntasalissa
että lähiympäristössä mm. hiihtäen ja luistellen.
Kommunikaatiotaitojen
oppimisen
tavoitteena
on
orientoitumisreaktion
muodostuminen ja sen pohjalle rakentuva erilaisten ilmaisujen ymmärtäminen ja
tuottaminen. Tavoitteena on, että oppilas on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa,
tulee ymmärretyksi ja ymmärtää itsekin muita ryhmän oppilaita ja aikuisia. Oppilaalle
turvataan mahdollisuus käyttää itselleen luonteenomaisia tapoja kommunikoida.
Oppilaalla tulee olla käytettävissä vaihtoehtoisia kommunikointikeinoja, kuten
tukiviittomat tai kommunikaatiokansio. Kielen ja kommunikaation opetuksen tulee
sisältää kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien,
symbolien, kirjainten ja sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osaalueita. Kommunikaatiotaitoja harjoitellaan eri tilanteissa koulupäivän aikana.
Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen
kehittyminen. Osa-alueiden tulee sisältää vuorovaikutustaitoja ja itsehallinnan taitoja
koskevia tavoitteita. Oppilaan itsetuntemusta ja oppimismotivaatiota tuetaan luomalla
edellytykset onnistumisen kokemuksiin ja vahvistamalla myönteistä sosiaalisen
oppimisen ilmapiiriä. Toiminta-alueittain opiskelevat oppilaat osallistuvat kaikkiin
koulun yhteisiin tapahtumiin kunkin oppilaan edellytysten mukaan. He ovat päivittäin
vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa mm. yhteisillä välitunneilla.
Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista
elinympäristön toimintaan sekä edistää omatoimisuutta ja itsenäistymistä. Opetuksen
tulee sisältää terveyttä ja turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, asumista ja
ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan viettoa käsitteleviä osa-alueita. Päivittäisten
taitojen harjoittelu luo mahdollisuuksia motoristen taitojen, kielen ja kommunikaation
sekä kognitiivisten taitojen kehittymiselle. Tavoitteisiin pyritään työharjoittelun ja
itsenäisen elämän harjoittelun avulla. Itsenäistä elämää harjoitellaan viikoittaisilla
kotitaloustunneilla kaupassa käynteineen, jolloin harjoitellaan järkevien hankintojen
tekemistä sekä tutustumista rahaan. Itsenäisen elämän harjoitteluun liittyy myös
opintoretket. Opintoretket ovat yhden päivän retkiä lähiseuduille, jotta oppilaat oppivat
selviytymään oudossa ympäristössä.
Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii
käyttämään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Opetuksen tulee
tukea oppimiseen, muistamiseen ja ajattelemiseen liittyvien prosessien kehittymistä.
Kognitiivisten taitojen tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan,
luokittelun, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon sekä syy-seuraussuhteen oppimista
edistäviä osa-alueita. Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada aineistoa kognitiivisten
taitojen oppimiseen.
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Toiminta-alueittain opiskelevien pienryhmässä on vuosiluokat 1.-9., joten siellä
toteutetaan yhtenäistä peruskoulua. 11-vuotinen oppivelvollisuus tähtää minäkuvaltaan
tasapainoiseen ja itseensä luottavaan kehitysvammaiseen nuoreen, joka osaa käyttää
positiivisia taitojaan käytännön elämässä. Koulussa on mahdollisuus harjoitella omia
kykyjään turvallisessa ympäristössä ja koulusta käsin on helppo harjoitella
elämäntaitoja ympäröivässä yhteiskunnassa.
Toiminta-alueittain opiskelevien pienryhmässä ohjaamisen ja opetuksen keskeisimmät
tavoitteet ovat;
- itseluottamus ja myönteinen minäkuva
- omatoimisuus
- oppimisvireys
- mielikuvituksen ja ilmaisukyvyn kehittäminen
- aistitoimintojen ja motoriikan kehittäminen
- keskittymiskyvyn kehittäminen
- kommunikaatiotaidot
- kokemusmaailman laajentaminen
- oppilaan tietomäärän lisääminen
Toiminta-alueittain opiskelevien opetustapahtumassa painotettavia periaatteita;
- kommunikaatiotaitojen, ajattelun ja tunne-elämän kehittymisen harjoittelu
- kädentaitojen painottaminen
- luonnon ja ympäristön merkitys oppimisessa ja kasvamisessa
-vuosiluokilla 1-6 suunnataan opetus perusmotoriikan ja kädentaitojen
harjaantumiseen, päivittäistaitojen itsenäiseen hoitamiseen ja aloitekyvyn
kehittämiseen
- vuosiluokille 7-9 suunnataan opetus itsenäisen työn tekemiseen, omatoimisuuteen ja
kädentaitojen harjaantumiseen. Tavoitteisiin pyritään työharjoittelun ja itsenäisen
elämän harjoittelun avulla. Itsenäistä elämää harjoitellaan mm. viikoittaisilla
kotitaloustunneilla kaupassa käynteineen, jolloin harjoitellaan järkevien hankintojen
tekemistä sekä tutustumista rahaan. Tori-, kahvila ja kirjastokäynnit antavat myös
valmiuksia itsenäiseen elämään. Itsenäisen elämän harjoitteluun liittyy opintoretket.
Opintoretket ovat yhden päivän retkiä lähiseuduille, jotta oppilaat oppivat
selviytymään oudossa ympäristössä. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan
paikallisiin kulttuuritapahtumiin.
Jatko-opiskelua tuetaan oppilaan edellytysten mukaan opinto-ohjaajan luona
käynneillä sekä koulutuskokeilujaksoilla.
Toiminta-alueittain opiskeltaessa on tärkeää, että oppilas kohtaa, kommunikoi ja on
vuorovaikutuksessa sosiaalisen yhteisön, yhteiskunnan ja luonnon kanssa
aistikokemusten, havaintojen sekä tekemisen avulla. Oppilas kasvaa henkisesti
ihmisenä ja oppii vähitellen ottamaan vastuuta itsestään sekä ympäristöstään.
5.2. Ohjauksellinen ja muu tuki
5.2.1 Kodin ja koulu välinen yhteistyö
Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa
oppivelvollisuutensa. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan
kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Tavoitteena on edistää lasten ja
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nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.
Koulu auttaa tarvittaessa oppilasta ja huoltajaa koulunkäyntiin liittyvissä
erityistarpeissa tarjoamalla erityisopetusta ja oppilashuoltoa. Perheet ohjataan
tarvittaessa moniammatillisen yhteistyöverkoston (esim. sosiaali- ja terveystoimi) avun
piiriin.
Yhteistyötä tehdään opettajan ja huoltajien kesken. Opettaja huolehtii riittävästä
yhteydenpidosta huoltajaan. Vanhempainilloissa opettaja tapaa huoltajia ryhmänä,
jolloin hän keskustelee heidän kanssaan muun muassa koulun opetussuunnitelmasta ja
arvioinnin periaatteista. Lisäksi keskustellaan koulun ja luokan työskentelyyn liittyvistä
asioista sekä kunkin vuosiluokan ajankohtaisista asioista, kuten ainevalinnoista tai
vuosiluokalta toiselle siirtymisestä aiheutuvista muutoksista.
Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua oppilaan arviointi-/kehityskeskusteluun,
jossa yhdessä voidaan yksilöllisesti käydä läpi oppilaan opiskelun edistymistä.
Yhteisten päämäärien tukemiseksi voidaan suunnitella ja toteuttaa myös muita
yhteistyömuotoja.
Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan tukeen liittyvää asiaa, oppilaan huoltajalle tulee
antaa tietoa oppilasta koskevien tietojen käsittelyyn, tietojen saantiin ja niiden
luovuttamiseen sekä salassapitoon liittyvistä kysymyksistä.
Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajille annetaan tietoa ja mahdollisuus keskustella
oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista
oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa.
Alakouluissa kodin ja koulun yhteistyöstä vastaa pääasiassa luokanopettaja.
Yläkoulussa avainhenkilö on erikseen nimetty luokanohjaaja. Kuitenkin myös muut
koulun opettajat pitävät tarvittaessa yhteyttä koteihin.
5.2.2 Ohjauksen järjestäminen
Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta. Ohjaus jatkuu
yhtenäisesti koko perusopetuksen ajan. Sen toteutuminen taataan siten, että
ohjaustyöhön osallistuvat opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan koko opintopolun
aikana ja opiskelun nivelvaiheessa.
Luokanopettaja ohjaa pääsääntöisesti opiskeluun, ryhmässä toimimiseen ja oppimiseen
liittyvissä asioissa ja tarjoaa mahdollisuuksia ja aineksia tulevaisuuden ratkaisujen
pohtimiseen. Oppilasta kuullaan häntä koskevassa ohjauksessa. Yläkoulussa
luokanohjaaja on oppilaan koulunkäynnin koordinoija ja lähin neuvottelukumppani.
Oppilaanohjaaja on erityisesti vastuussa perusasteen päättövaiheessa oppilaan
ohjaamisesta ja auttaa oppilasta tulevaisuuden suunnitelmissa.
Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaan persoonallisen kasvun, kehityksen ja
osallisuuden tukeminen. Opettajien tehtävänä on myös ohjata oppilasta oppiaineen
opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimistekniikoita ja oppimisen valmiuksia
sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä.
Oppilaalla ja hänen huoltajallaan on oltava mahdollisuus saada tietoa perusopetuksen
työtavoista sekä valintamahdollisuuksista. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee
selvittää ohjauksen järjestämiseen, opiskeluun, oppilashuoltoon ja tukipalveluihin
liittyvät koulukohtaiset asiat. Yhteydenpitomuotoja ovat vanhempainillat,
koulutiedotteet ja neuvottelut opettajien ja huoltajan välillä.
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Koulussa toteutettavan ohjauksen tulee ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi tukea
erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat
vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.
Eri oppiaineiden opetukseen sisällytetään kokonaisuuksia, jotka liittävät opiskeltavan
aineen antamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Tämän
yhteistyön
muodostavat
työelämän
edustajien
vierailut
luokkatunneilla,
työpaikkakäynnit, projektityöt, eri alojen tiedotusmateriaalien käyttö ja työelämään
tutustuminen (TET) sekä eri oppiaineisiin kiinnittyvien ammattialojen edustajien
työnkuvaan tutustuminen koulussa ja työpaikoilla.
Maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla yhteistyötä tehdään moniammatillisesti.
Maahanmuuttajaoppilaille järjestetään tukea niin, että ha selviytyvät opinnoistaan
edellytyksiään vastaavalla tavalla. Koulu tukee oppilaiden persoonallista kasvua ja
kehitystä. Maahanmuuttajaoppilaita ohjataan opintojen kuluessa opiskeluasioissa ja
valinnaisainevalinnoissa, edistetään opiskelutaitojen kehittymisessä ja autetaan
mahdollisissa oppimisvaikeuksissa. Lisäksi koulussa annetaan ohjausta ja neuvontaa
koulutuksellisissa ja ammatinvalintaa koskevissa kysymyksissä.

5.2.3 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen
Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta
opetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja
avustajapalvelut. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppilaalle
oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön
oppimisympäristö.
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 koulupäivinä edistää oppilaan kehitystä, sosiaalista kasvua ja
osallisuutta kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että sekä toiset oppilaat että oppilaan
kanssa toimivat aikuiset tuntevat oppilaan tavan kommunikoida. Oppilaan omien
kommunikaatiotaitojen kehittäminen mahdollistaa tasavertaisen vuorovaikutuksen
muiden kanssa. Kieli on oppimisen keskeinen väline ja kielen kehittyminen vaikuttaa
ajattelun ja tunteiden kehitykseen sekä oppilaan identiteetin muotoutumiseen.
Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä kommunikoinnin tuen eri
oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa eri asiantuntijoita. Lisäksi suunnitellaan
muutkin tukitoimet, kuten oppilaan sijoittuminen luokkatilassa, yksilölliset oppi- ja
opetusmateriaalit ja oppilaan 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 antaman tuen tulee edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja
omatoimisuutta sekä myönteisen itsetunnon kehittymistä. Avustajapalvelun tavoitteena
Someron sivistyslautakunta 135 § / 22.6.04, lisäys § 194 / 30.11.04, muutos 144 § / 13.12.05, muutos 98 § / 14.11.06, muutos 39 §/24.4.07, muutos
111 § / 11.12.07, muutos 40 § / 2.6.09, muutos 10.5.11 § 36

33

on tukea yksittäistä oppilasta siten, että hän kykenee ottamaan yhä enemmän itse
vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään.
Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko
opetusryhmälle. Oppilaskohtainen tuki voi olla osa- tai kokoaikaista.
Opettajantehtävänä on suunnitella, opettaa sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän
oppimista ja työskentelyä. Avustaja tukee oppilasta oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä
oppimista tukevaan kuntoutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai
terapeuttien ohjeiden mukaisesti ja osallistuu tarvittaessa tuen suunnitteluun. Hän
ohjaa oppilasta 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
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 antama tuki parantaa
yksittäisen oppilaan tai opetusryhmän 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 oppilaan
tulkitsemis- ja avustajapalvelujen tarve. Jos oppilas on saanut tulkitsemis- ja
avustajapalveluja yleisen tuen aikana, arvioidaan niiden riittävyys ja vaikutus.
Tehostetun tuen alkaessa laadittavaan 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.
Yleisopetuksen ryhmässä opiskelevalle erityisoppilaalle voidaan tarjota tukitoimiksi
tukiopetusta, osa-aikaisen erityisopettajan tukea, koulunkäyntiavustajan palveluita
sekä mahdollisesti joitakin lisätunteja.
Tulkitseminen ja avustaminen erityisen tuen aikana
Oppilaan tehostetun tuen aikana saamien tulkitsemis- ja avustajapalveluiden riittävyys
ja vaikutus sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelujen tarve jatkossa arvioidaan
pedagogisessa selvityksessä. Erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaan
tulkitsemis- ja avustajapalveluista. 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
oppilas tarvitsee usein yksilöllisesti kohdennettuja tukipalveluja.
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5.2.4 Perusopetusta tukeva muu toiminta
Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa,
kerhotoimintaa ja muuta opetukseen läheisesti liittyvää toimintaa. Opetuksen järjestäjä
päättää toiminnan järjestämisestä ja laajuudesta. Edellä mainittua toimintaa voidaan
tarvittaessa käyttää osana oppilaiden suunnitelmallista tukea.
Koulun kerhotoiminta
Koulun kerhotoiminta on työsuunnitelmassa 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.

5.3 Joustavan perusopetuksen toiminta
Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9
vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa. Joustavan perusopetuksen
toiminnan tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä.
Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea. Opetus järjestetään
pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista
yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.
Joustavan perusopetuksen toiminta on tarkoitettu niille 7-9 -luokkien oppilaille, joilla on
alisuoriutumista ja koulumotivaation puutetta sekä oppilaille, joita näyttäisi uhkaavan syrjäytyminen
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jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Poikkeuksellisesti toimintaan voidaan ottaa myös erityistä tukea
saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa
käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun
mukaisena. Oppilas valitaan toimintaan oppilaan tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen
perusteella. Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä.
Otettaessa oppilaita toimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.
Joustavan perusopetuksen toiminnan, josta käytetään jäljempänä ilmaisua joustava perusopetus,
tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa.
Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi tavoitteena on tukea oppilasta toisen asteen
koulutukseen siirtymisessä sekä antaa valmiudet selviytyä opiskelussa. Erityistä huomiota
kiinnitetään työmuotoihin, joilla vahvistetaan huoltajien ja kaikkien joustavassa perusopetuksessa
työskentelevien yhteistä kasvatustyötä.
Toiminta toteutetaan perusopetusta koskevien yleisten säädösten ja perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Koulun toimintakulttuuria,
toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään vastaamaan joustavaan perusopetukseen valittujen
oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää oppilaan hyvinvointia ja
turvallisuutta tukevaan yhteistyöhön, oppilashuoltoon ja ohjaukseen. Opetus järjestetään koulussa
lähiopetuksena ja osaksi työpaikoilla sekä muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna.
Oppilasta varten asetetut tavoitteet, oppimisympäristöt sekä tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan
siten, että ne vastaavat perusopetuksen tavoitteita. Joustavassa perusopetuksessa painotetaan
toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä. Toiminnassa korostuvat moniammatillinen sekä
eri hallintokuntien ja organisaatioiden välinen yhteistyö, johon voivat osallistua mm. ammatilliset
oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä nuorten työpajat. Toiminnan
suunnittelua ja organisointia varten voidaan muodostaa ohjausryhmä.
Oppilasvalinnasta
tehdään
hallintopäätös.
Päätös
valmistellaan
moniammatillisesti
oppilashuoltotyössä. Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai
tarkistetaan hänelle jo aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelmassa kuvataan oppilaan
joustavan perusopetuksen järjestäminen koulussa ja muissa oppimisympäristöissä,
moniammatillinen yhteistyö, tarvittavat tuki- ja neuvontapalvelut sekä toiminnan seuranta.
Joustavan perusopetuksen oppilas voi saada tarvitsemaansa yleistä tai tehostettua tukea. Mikäli
oppilaalle on tehty päätös erityisen tuen antamisesta, joustavan perusopetuksen toteuttaminen
kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.
Jos joustavan perusopetuksen toiminta päättyy yksittäisen oppilaan kohdalla ennen perusopetuksen
päättymistä, tehdään siitä hallintopäätös. Joustava perusopetus toteutetaan pienryhmämuotoisesti,
mikä edellyttää yleensä oman opetusryhmän muodostamista. Opetusta voidaan antaa myös osittain
tai kokonaan muun ryhmän yhteydessä. Muissa oppimisympäristöissä, kuten työpaikoilla, tapahtuva
oppiminen on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. Se suunnitellaan vastaamaan
opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä. Opiskelun tulee sisältää riittävästi opettajan antamaa
vuorovaikutteista opetusta myös muissa oppimisympäristöissä toteutettavien opetusjaksojen aikana.
Oppilaalle annetaan näille jaksoille opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia oppimistehtäviä.
Suoriutuminen ja oppimistehtävät arvioidaan osana oppilaan arviointia. Koulun tulee sopia
kirjallisesti opettajien ja työpaikalla tai muualla koulun ulkopuolella opiskelua ohjaavien
henkilöiden työnjaosta ja vastuista. Muissa oppimisympäristöissä toteutettavat opetusjaksot
suunnitellaan yhteisymmärryksessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Oppilaalla on oikeus
saada tarvitsemaansa ohjausta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea myös näiden jaksojen aikana.
Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että kaikissa oppimisympäristöissä on huolehdittu
työturvallisuudesta ja varauduttu mahdollisten tapaturmien varalta. Opetuksen järjestäjän tulee
perehdyttää joustavan perusopetuksen tehtävissä toimivat henkilöt, koulun ulkopuoliset toimijat
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mukaan lukien, tietosuojaan ja salassapitoon liittyviin säädöksiin. Opetuksen järjestäminen
moniammatillisesti edellyttää, että opettajan lisäksi toimintaan osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun
tukemiseen, perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä muuhun tuki- ja neuvontatyöhön
perehtynyt, opetuksen järjestäjän nimeämä henkilö tai henkilöitä.
5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen
5.4.1 Oppilashuolto
Oppilashuollolla tarkoitetaan 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 tukeminen.
Oppilashuolto
kuuluu
kaikille
kouluyhteisössä
työskenteleville
sekä
oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä
oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä
tukea. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja
tervettä kasvua ja kehitystä.
Oppilashuollon tehtävänä on osana kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittää
hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä
toimintatapaa. Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä oppilaan ja huoltajan osallisuutta
kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. 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 kouluyhteisön
hyvinvointia.
Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten
luokkien ja ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että oppilaan yksilölliset
kasvuun ja kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun
arjessa.
Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä
muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen
mahdollisimman varhain. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan mielenterveyden
turvaamiseen. Ehkäisevä lastensuojelu ja terveyden edistämiseen kuuluvat vuosittaiset
terveystarkastukset ja tarpeenmukainen terveysneuvonta vahvistavat ongelmien
ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tuen järjestämistä.
Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten suunnittelussa ja toteuttamisessa
tarvitaan oppilashuollon moniammatillista yhteistyötä. Oppilashuollon tehtävänä on
seurata jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tukea oppilasta
ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä huoltajan kanssa.
Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan menettelytavoista ehkäisevän lastensuojelutyön ja
kouluterveydenhuoltoon kuuluvan erityisen tuen toteuttamisessa. Yhteistyössä ja
toimintaohjeissa tulee ottaa huomioon oppilaan kasvun ja kehityksen mahdollinen
vaarantuminen
kasvuympäristössä
olevien
riskitekijöiden
johdosta
sekä
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lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojelutarpeen selvittämiseksi.
Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen
oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Työssä tulee turvata
se, että oppilaan ja huoltajan näkemyksiä kuunnellaan. Koulun oppilashuoltotyöstä ja
sen menettelytavoista tulee antaa tietoa oppilaalle ja huoltajalle. Huoltajalle tulee
antaa tietoa siitä, miten oppilasta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja
valmistelu tapahtuu.
Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään oppilashuollon moniammatillisessa
yhteistyössä, esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä. Yhteistyössä kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa
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 yhteisölliseen terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen että yksittäisen oppilaan tukemiseen ja hänen asioidensa
käsittelyyn liittyvät periaatteet ja toimintatavat. Kouluyhteisön yleistä terveyttä ja
hyvinvointia edistävää toimintaa voidaan kehittää moniammatillisessa yhteistyössä.
Tällöin oppilashuollon yhteistyöhön voi osallistua eri toimijoita salassapidon estämättä
toisin kuin yksittäistä oppilasta koskevassa asiassa, jonka käsittely kuvataan luvussa
5.4.3.
Kouluruokailu
Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti
järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Ruokailuhetki on oppilaalle
tärkeä. Kouluruokailulla tuetaan oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.
Kouluruokailun ja koulupäivän aikana mahdollisesti tarjottavien välipalojen
järjestämisessä otetaan huomioon kouluruokailun terveydellinen ja sosiaalinen
merkitys, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet sekä ruokailutauon virkistystehtävä.
Oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua kouluruokailun suunnitteluun ja
toteuttamiseen, mikä tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Kouluruokailun järjestämisessä tarvitaan yhteistyötä koulun ja ruokailusta vastaavan
henkilöstön kesken. Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja kouluterveydenhuollon
henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja seurannasta oppilaan yksilöllisissä
ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyvissä tarpeissa.
5.4.2 Turvallisuuden edistäminen
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on
oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa.
Oppimisympäristön
turvallisuuden
edistäminen
on
osa
kouluyhteisön
toimintakulttuuria. Se tulee ottaa huomioon koulun kaikessa toiminnassa.
Oppilashuollon tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja
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ja kriisitilanteissa sekä niiden edellyttämässä jälkihoidossa huolehditaan 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 järjestystä. Opetussuunnitelman yhteydessä on myös
laadittava suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja
häirinnältä. Suunnitelma tulee toimeenpanna ja sen noudattamista ja toteutumista tulee
valvoa.
Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille
kouluyhteisössä työskenteleville. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla suoraa tai
epäsuoraa sanallista tai fyysistä voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia, joka
loukkaa ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista koskemattomuutta. Tekijänä voi olla
oppilas, koulussa työskentelevä aikuinen tai kouluyhteisön 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 kouluyhteisössä 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.
Oppilaille, heidän huoltajilleen ja koulun henkilöstölle tulee antaa myös tietoa
väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän erilaisista ilmenemistavoista, ennaltaehkäisystä
ja kouluyhteisön toimintatavoista näissä tilanteissa sekä koulussa sovellettavista
järjestysmääräyksistä.
Fyysistä turvallisuutta edistetään huolehtimalla koulurakennukseen, opetustiloihin,
opetusvälineisiin, opetuksen järjestämiseen, opetustilanteisiin ja välitunteihin sekä
kouluyhteisön 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. Kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös
koulukuljetuksiin, tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät.
Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen
aikaisesta turvallisuudesta huolehditaan sopimalla yhteisistä menettelytavoista. Niistä
sekä kuljetusjärjestelyistä annetaan tietoa oppilaalle ja huoltajalle.
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 oppilaalle ja huoltajalle.
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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.
Kouluyhteisön turvallisuutta ohjaavat myös työturvallisuuslaki ja sen mukainen
työsuojelun toimintaohjelma. Muita turvallisuutta ohjaavia säädöksiä ovat
pelastuslain- ja asetuksen edellyttämä ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma.
Pelastussuunnitelmasta on tiedotettava tarvittavalla tavalla koulun koko
henkilökunnalle.
Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että kaikilla kouluilla on turvallisuutta koskevat
toimintaohjeet. Kouluyhteisön terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimintaohjeiden
toteutumista
seurataan
ja
arvioidaan
suunnitelmallisesti
yhteistyössä
kouluterveydenhuollon ja muiden tarvittavien viranomaisten kanssa. Paikallinen
yhteistyö opetustoimen eri toimijoiden ja muiden viranomaisten kanssa tukee
tarkoituksenmukaista toimintaa turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa ja niiden
ennaltaehkäisyssä.
5.4.3 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen
Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö 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 kuuluu. Tällaisia
henkilöitä voivat olla rehtori tai koulun johtaja, luokanvalvoja tai oppilaan opettaja,
kouluterveydenhoitaja,
erityisopettaja,
oppilaan
kanssa
työskentelevä
koulunkäyntiavustaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja yläluokilla myös opintoohjaaja ja tarvittaessa koululääkäri ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Ratkaisu asian
käsittelyyn osallistuvista tehdään 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 tahoja.
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.
Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään koskevia tietoja,
jotka ovat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. 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 oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä
henkilökohtaisista oloista, kuten elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, perheelämästä, poliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä
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ja osallistumisesta yhdistystoimintaan,
terveydentilasta ja vammaisuudesta.

sekä

tiedot

taloudellisesta

asemasta,

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 oppilaalle suoritetusta psykologisesta testistä tai
soveltuvuuskokeesta sekä oppilaan koesuoritukset. Oppilaalle annettavat todistukset
ovat julkisia lukuun ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti sisältyvää oppilaan
henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, joka on salassa pidettävä tieto.
Salassapitovelvollisia
ovat
rehtori,
opettajat,
opetusharjoittelijat,
koulunkäyntiavustajat,
kouluterveydenhuollon
edustajat,
koulukuraattorit,
koulupsykologit sekä opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet.
Myöskään muut 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 tiedot.
Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta
tiedosta, joka on välttämätön 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.
Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen
kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta.
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 ammattihenkilöltä.
Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti
järjestämään opetukseen 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.
Salassa pidettäviä tietoja ei voida, ilman huoltajan suostumusta, antaa oppilaan
siirtyessä muuhun kuin perusopetuslain mukaiseen opetukseen, esimerkiksi lukioon tai
ammatilliseen koulutukseen.
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5.4.4 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa
opetussuunnitelmassa
Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen, sen rakenne, tavoitteet ja toimintatavat
Somerolla on alakouluja, yläkoulu sekä lukio. Koulujen oppilashuoltotyö määräytyy
tarpeen
mukaan.
Käytännöksi
on
vakiintunut
kohtalaisen
kiinteät
oppilashuoltotyöryhmät, joihin kuuluu käsiteltävän oppilasasian mukaisen koulun
henkilökunnan (rehtori/johtava opettaja, luokanopettaja/aineenopettaja, erityisopettaja
ja yläkoulussa oppilaanohjaaja) lisäksi kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja
koulupsykologi. Yläkoulussa mukana on säännöllisesti sosiaalityöntekijä, alakouluilla
tarvittaessa.
Oppilashuoltotyöryhmän
tehtävänä
on
koordinoida
koulun
oppilashuoltotyötä. Oppilashuoltotyöryhmän työn painopiste tulee olemaan enemmän
yleisissä koulun käytänteitä ja toimintamalleja kehittävässä työssä, yksittäisten
oppilasasioiden kohdalla työryhmän kokoonpanoa katsotaan tilanteen mukaan ja asia
käsitellään yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa.
Isommilla kouluilla (Joensuun koulu ja Kiiruun koulu) kokoontuu kerran lukukaudessa
ns. laajennettu oppilashuoltoryhmä, johon kuuluu myös muita koululaisten
arkipäivässä mukanaolevia tahoja; kuten seurakunta, nuorisotoimi, sosiaalitoimi,
perheneuvonta, poliisi ja koululääkäri. Joihinkin ryhmiin voi osallistua myös Salon
lasten- tai nuorisopsykiatrisen poliklinikan henkilöstöä.
Oppilashuollon ohjausryhmä kokoontuu sivistysjohtajan johdolla muutaman kerran
lukukaudessa ja siihen kuuluvat sivistysjohtajan lisäksi koulukuraattori ja
koulupsykologi. Tässä ryhmässä käsitellään yleisiä Someron koulutoimea koskettavia
asioita.
Perusopetuslaissa ei puhuta oppilashuoltotyöryhmästä, vaan oppilashuoltotyöstä.
Ratkaisu oppilashuoltokokoonpanosta tehdään aina tilannekohtaisesti. Erilaisten
oppilashuollon kokousten suhteen voi pitää ohjenuorana sitä, että osallistujia on
mahdollisimman vähän: ne joiden työhön oppilasasiat välittömästi kuuluvat, ja joiden
ammattitaidosta voi olla hyötyä kyseisen asian hoitamisessa. Huoltajan kirjallisella
suostumuksella käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja.
Käytännössä huoltajalle ilmoitetaan tieto oppilaan asioiden käsittelystä. Tässä
yhteydessä asian vireillepanija ilmaisee huoltajalle huolenaiheensa, sekä kertoo
milloin ja millä kokoonpanolla asiaa käsitellään. Huoltajalla on tällöin mahdollisuus
osallistua asian käsittelyyn. Mikäli huoltajien suostumusta tiedonsiirtoon ei ole,
oppilashuollon henkilöstö saa vaihtaa keskenään opetuksen asianmukaisen
järjestämisen kannalta välttämätöntä tietoa. Asian käsittelystä/kokouksesta kirjataan
asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian
käsittelyyn osallistuneet, sekä mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. Somerolla
kirjaukset tehdään oppilasrekisteriin oppilaan omiin tietoihin ja ne lähetetään myös
huoltajalle tiedoksi. Huoltajilla on oikeus olla tietoisia siitä, mitä tietoa on siirretty ja
minne, ellei erityisen painava syy tätä estä. Tilannekohtaisesti kokouksittain päätetään
kuka kirjaa asian käsittelystä pöytäkirjan. Kirjaukset ja niistä muodostuva
henkilörekisteri ovat opetuksen järjestäjän vastuulla, käytännössä yleensä rehtorin.
Opettajilla ja muilla oppilashuoltoon kuuluvilla henkilöillä on edelleen mahdollisuus
käydä konsultatiivisia keskusteluja muiden ammattiryhmien kanssa. Mikäli
keskustelussa sovitaan jatkotoimenpiteitä, tulee ne kirjata.
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Oppilashuollon yhteiseen mietintään tulevat kaikki tehostetun ja erityisen tuen asiat jo
valmisteluvaiheessa. Tällöin paikalla olevat erityistyöntekijät voivat itse ottaa kantaa
esim. tutkimusten tarpeellisuuteen, myös siihen mihin ja miten erilaisissa
oppilastapauksissa voidaan ohjata oppilasta ja perhettä eteenpäin. Esimerkiksi
pedagoginen selvitys vaatii sellaista tietoa, jota varten tarvitaan opettajan lisäksi
muitakin
tutkimuksia
ja
oppilashuoltohenkilöstön
yhteistä
näkemystä.
Oppilashuoltohenkilöstö myös seuraa oppimissuunnitelmien toteutusta ja arvioi sen
riittävyyttä/sopivuutta.
Oppilaan kehityksen ja/tai psyykkisen hyvinvoinnin arvioon voidaan käyttää
oppilashuollollisia toimia ja yhteistä pohdintaa niin asian selvittelyyn kuin
jatkohoitoon ohjauksessakin. Sama pätee oppilaan muihin psykososiaalisiin pulmiin,
esim. perhetilanteeseen liittyen. Avoin vuoropuhelu sekä yhteistyö perheen kanssa ovat
ensiarvoisen tärkeitä seikkoja huomioida.
Oppilashuoltoon kuuluu myös koulun sääntöihin ja kurinpitoon liittyvien asioiden
seuranta ja arviointi. Oppilashuoltoryhmän tietoon tulee tuoda mm. toistuvat koulun
sääntöjen rikkomukset, toistuvat kurinpidolliset toimet sekä toistuvat poissaolot.
Oppilashuoltohenkilöstö voi yhdessä yksittäisen opettajan kanssa pohtia myös
jatkotoimenpiteitä esim. lastensuojelun suuntaan tilanteissa, joissa ilmoitusvelvollisuus
täyttyy. Lastensuojeluilmoitukset voidaan tehdä koko oppilashuoltotyöryhmän nimissä.
Koulujen oppilashuoltohenkilöstöt tekevät yhteistyötä ns. nivelvaiheissa, kun oppilas
siirtyy esikoulusta peruskouluun, alakoulusta yläkouluun, sekä peruskoulusta
jatkokoulutukseen.
Oppilashuoltotyön henkilöstö kirjaa yhdessä oppilashuollon suunnitelman lukukausien
alussa ja päivittää sen yhdessä lukukausien lopussa, näin voidaan suunnata
oppilashuollon toimintaa kunkin koulun ja kulloisenkin ajankohdan vaatimaan
suuntaan, siten että kouluilla voi olla oppilashuollollisesti erilaisiakin
painopistealueita. Samalla tulee läpikäytyä oppilashuoltohenkilöstön roolit ja
työnkuvat oppilashuollon suhteen. Oppilashuollon suunnitelmasta tiedotetaan koulun
koko henkilökuntaa lukukausien alussa; näin oppilashuollon käytänteet pysyvät
kaikkien tiedossa. Samalla myös uudet työntekijät tulevat informoiduksi oppilashuollon
asioista.
Toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa
Someron koulutoimessa on hyväksytty toimintamalli erilaisiin kriisitilanteisiin. Koulun
kaikkien aikuisten tehtävänä on osallistua turvallisen oppimis- ja työympäristön luomiseen.
Ongelmat pyritään ennaltaehkäisemään luomalla koulun arkityöskentely mahdollisimman
turvalliseksi ja selkeäksi toimintojen hyvällä suunnittelulla, vastuullisella toiminnalla ja
riskien huomioimisella. Erilaiset työskentelymallit luovat osaltaan selkeyttä toimijoille ja
edesauttavat ongelmien ennaltaehkäisyä. Turvallisuuden takaamiseksi kouluilla on myös
järjestyssäännöt, joiden noudattamiseen oppilaita ohjataan ja valvotaan päivittäin.
Aina ei riittävä ennaltaehkäisy ja varautuminenkaan estä kriisien syntymistä. Koulun
henkilökunnan tulee säännöllisesti perehtyä ”Ohjeita koulun kriisitilanteisiin” asiakirjaan,
jotta kriisitilanteessa osataan toimia sovitulla tavalla. Koulun rehtori huolehtii, että
kriisitoimintaohjeet saatetaan myös uusien työntekijöiden tietoisuuteen. Koulun
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kriisitoimintaohjeiden tarkoituksena on auttaa ja helpottaa kouluyhteisön jäseniä kriisien
sattuessa. Toimintaohjeilla pyritään selkiyttämään ja auttamaan tilanteeseen tarttumista ja
jälkihoitoa. Koulun oppilashuoltoryhmä koordinoi koulun kriisityötä ja päivittää päivitystä
vaativat kohdat lukuvuosittain.

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Koulun aikuisten vastuulla on seurata mitä koulussa tapahtuu ja huolehtia siitä, ettei
kukaan lapsista joudu systemaattisen kiusaamisen kohteeksi. Kiusaaminen on koulun
arjessa yksi yleisimmistä puuttumiseen velvoittavista negatiivisen käyttäytymisen
muodoista. Koulu on laaja yhteisö, jossa voi esiintyä myös muunlaista väkivaltaa, syrjintää
ja häirintää. Osapuolia löytyy niin oppilaista kuin koulun henkilökunnastakin. Mikäli
epäselviä tapauksia opettajille tai muille tahoille tulee vastaan, tuodaan nämä
oppilashuoltoryhmän tietoisuuteen ja tilanteisiin puututaan kunkin tilanteen vaatimalla
tavalla. Myös oppilaille ja huoltajille on tiedotettava keneen on hyvä olla yhteydessä
tilanteissa, joissa koetaan epätasa-arvoista tai häiritsevää kohtelua tovereiden, opettajien
tai kouluyhteisön muiden jäsenten tahoilta. Opettajan kokiessa tulevansa kiusatuksi tai
häirityksi oppilaiden, huoltajien, tai kouluyhteisön muiden jäsenien taholta, asia on syytä
tuoda välittömästi esimiehen tietoon ja sitä on mahdollista käsitellä myös
oppilashuoltoryhmässä.
Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön. Turvallisen koulun tärkeitä toimintatapoja ovat aktiivinen
kiusaamistilanteita ennaltaehkäisevä työ, kiusaamistilanteisiin nopea puuttuminen,
selvittäminen ja avun tarjoaminen sekä kaikkien ilmenneiden tapausten jatkoseuranta.
Luokissa tulee säännöllisesti keskustella luokan ilmapiiristä ja tunnelmasta. Someron
kouluista osassa toteutetaan KiVa -koulu toimintamallia.
Kiusaamisen selvittämiseksi koulussa on hyvä tehdä säännöllisesti kysely kaikille
oppilaille. Kyselyn tulokset käydään läpi oppilashuoltoryhmässä, jossa suunnitellaan
jatkotoimenpiteet ilmitulleisiin kiusaamisiin. Vuosittaisista kyselyistä tehdyt yhteenvedot
säilytetään kouluilla ja toimitetaan koulutoimistoon.

6. HYVINVOINNIN TUKIPALVELUT
Katso oppilashuolto 5.4.1 ja kerhotoiminta 5.2.4.
Muut tukipalvelut
Perusterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Se on myös
kouluympäristön terveydenhoitoa. Toiminta on luottamuksellista vuorovaikutusta
lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Toimintaa sitoo vaitiolovelvollisuus.
Terveydenhoitaja ja lääkäri toimivat yhteistyössä lapsen ja nuoren, perheen,
opettajien, muun oppilashuollon, terveysaseman sekä muiden tahojen kanssa. He
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haluavat vaikuttaa oppilaiden elinympäristöön ja olosuhteisiin sekä myötävaikuttaa
siihen, että lasten ja nuorten arvot ja asenteet kehittyvät terveyttä edistävään suuntaan.
Kouluterveydenhuolto kuuluu terveyskeskuksen toimintaan ja on jatkoa neuvolassa
aloitetulle terveydenhoitotyölle. Se on maksutonta. Koululle on nimetty lääkäri ja
terveydenhoitaja ja toiminta tapahtuvat tarkoitukseen sopivissa tiloissa koulussa.
Oppilaskohtainen terveydenhoito:
- terveyden edistäminen yhteistyössä lapsen, nuoren ja vanhempien kanssa
- terveyden säännöllinen arviointi
- oppilaan kuunteleminen ja hänen itseluottamuksensa tukeminen
- tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen
- tartuntatautien ehkäisy, mm. neuvonta ja rokotukset
- ensiapu koulutapaturmissa ja äkillisissä sairastapauksissa
Tapaturman sattuessa koulussa, jos terveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa:
- oppilas ottaa yhteyden siihen opettajaan, jonka tunnilla tai välitunnilla
tapaturma on sattunut
- opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan ja tarvittaessa kirjoittaa lähetteen
terveyskeskukseen koska oppilaat ovat vakuutettuja koulussa ja
koulumatkoilla
- huoltaja hakee oppilaan koulusta tai oppilas menee kotiin
omatoimisesti, jos näin on sovittu ja saa lähetteen mukaansa
mahdollisesti myöhemmin tarvittavaa lääkärissäkäyntiä varten
- kiireellisissä tapauksissa oppilas ohjataan hoitoon välittömästi ja
huoltajille ilmoitetaan ensitilassa tapahtuneesta.
Huoltaja on vastuussa yhteystietojenajan tasalla pitämisestä, jotta huoltaja tavoitetaan
tarvittaessa kouluaikana.

Hammashuolto
Koulun hammashuollosta vastaa Someron terveyskeskuksen hammashoitola. Kutsu
hammashoitolaan toimitetaan koulun kautta oppilaalle kotiin. Jokaisen lapsen kohdalla
noudatetaan yksilöllistä hoitoväliä ja kutsut hammashoitoon tulevat siksi saman luokan
sisälläkin hyvin eri aikoina. Taajaman ulkopuolella olevista kouluista lapset
kuljetetaan perushoitoon taksilla. Oikomishoitoon liittyvät kuljetukset vanhemmat
hoitavat pääsääntöisesti itse. Muutokset oppilaan terveydentilassa tai lääkityksessä
pyydetään aina viipymättä ilmoittamaan hammashoitolaan. Hammashuoltoon
liittyvissä asioissa ja hoitoaikojen muutoksissa vanhemmat ovat suoraan yhteydessä
hammashoitolaan.
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Koulumatkat
Koulumatka on tärkeä osa oppilaan koulupäivää. Koulu edistää käytettävissään olevin
keinoin koulumatkan turvallisuutta. Koulukuljetusta odottavalle oppilaalle järjestetään
mahdollisuus ohjattuun toimintaan koulunkäyntiavustajien ohjauksessa.
Yhteistyössä kotien kanssa koulu ohjaa oppilaita vastuulliseen ja kohteliaaseen
käyttäytymiseen koulumatkoilla. Oppilaita kannustetaan omatoimisuuteen ja ohjataan
ymmärtämään liikkumisen merkitys terveydelle.

7. YHTEISTYÖ OPETUKSEN JA OPISKELUN TUKENA
Kodin ja koulun yhteistyö, katso kohta 5.2.1.

Vanhempainillat ja tapaamiset
Koulu pyrkii tukemaan kotia sen kasvatustehtävässä. Tavoitteena on pyrkiä avoimeen
vuorovaikutukseen kotien kanssa opetus- ja kasvatusasioissa. Lukuvuoden aikana koulu
järjestää huoltajille seuraavat informaatioillat:
- koulutulokkaiden tiedotustilaisuus
- kieli- ja muut oppilaiden valinnat
- yläkouluun siirtyvien tiedotustilaisuus
- opetussuunnitelmasta ja arvioinnista tiedottaminen
Lisäksi koulu voi järjestää vanhempainiltoja erilaisista ajankohtaisista aiheista.
Luokanopettaja tai luokanvalvojaksi määrätty opettaja järjestää luokkakohtaisia
vanhempainiltoja tarpeen mukaan. Lukuvuoden aikana järjestetään vanhempainilta,
jossa huoltajilla on mahdollisuus tavata oppilaan kaikkia opettajia ja tutustua lapsensa
koulutyön tuloksiin.
Syyslukukauden aikana luokanopettaja tai luokanvalvojaksi määrätty opettaja järjestää
ns. vanhempainvartit. Vanhempainvartissa ovat läsnä opettaja, oppilas ja hänen
huoltajansa. Tapaamisessa voidaan asettaa oppilaalle yksilöllisiä oppimis- ja
kasvatustavoitteita.
Tiedottaminen
Koulu tiedottaa toiminnastaan säännöllisesti oppilaiden huoltajille. Tiedotteet voivat
olla joko koulun yhteisiä tiedotteita tai opettajan laatimia luokkakohtaisia tiedotteita.
Lukukauden alussa koulu jakaa yleistiedotteen jokaiseen kotiin, missä kuvataan koulun
käytänteitä, toimintatapoja ja lukuvuoden toimintasuunnitelmaa. Koulut päättävät
tiedottamisesta koulukohtaisessa suunnitelmassa tarkemmin.
Vanhempien tuki koululle
Huoltajat ovat osa opetussuunnitelmaa. Huoltajien on mahdollista tukea koulua ja sen
opetussuunnitelman toteutumista:
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-

huolehtimalla riittävästä aamupalasta ennen koulupäivää,
asettamalla oppilaalle selkeät rajat arkielämää varten,
edellyttämällä oppilaalta hyvien tapojen noudattamista myös kotona,
pitämällä aikuisena kiinni oppilaan kanssa sovituista asioista,
järjestämällä oppilaalle rauhallinen läksyjenlukupaikka ja aika,
osallistumalla koulun huoltajille järjestämiin tilaisuuksiin,
antamalla itse oppilaalle hyvän mallin asioiden hoitamiseksi ja
selvittämiseksi puhumalla,
olemalla kiinnostunut oppilaan koulutyöstä,
antamalla aikaa oppilaalle ja
luottamalla koulun henkilöstöön, ei kyseenalaistamalla heidän
työtään oppilaan kuullen.

Pienten oppilaiden koulunkäyntiä helpottaa, jos huoltajat vielä lisäksi muistavat
varmistaa, että
-

oppilas osaa itse pukea ja riisua vaatteet ja kengät,
oppilaalla on säänmukaiset varusteet mukana,
oppilas osaa huolehtia hygieniastaan päivän aikana,
oppilas osaa ruokailla veitsellä ja haarukalla sekä kuoria perunoita
ja
oppilas osaa hyvät käytöstavat ja tervehtii säännöllisesti.

Perusopetuksen nivelvaiheisiin liittyvä yhteistyö:
Esi- ja alakoulun välinen yhteistyö
Perusopetus rakentuu esiopetuksessa luodulle pohjalle. Esi- ja perusopetus
muodostavat lapsen kasvussa ja oppimisessa kokonaisuuden. Yhteistyötä tehdään sekä
opetussuunnitelman laadinnassa että käytännön toimissa.
Esi- ja perusopetuksen avoin ja hyvä yhteistyö luo pohjan joustavalle, elinikäiselle
oppimiselle. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti alkuopetuksen luokkien aikana.
Yhteistyössä otetaan huomioon varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen vahvuudet.
Somerolla laaditaan jokaiselle lapselle henkilökohtainen lapsen esiopetuksen
suunnitelma (LEOPS), joka siirtyy lapsen mukana lapsen tulevaan kouluun ja palautuu
perheelle 2.luokan keväällä.
Lähialueen koulujen ja päiväkotien kesken laaditaan esi- ja perusopetuksen
yhteistoimintasuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään yhteistyön tavoitteet ja
rakenne sekä yleiset toimintaperiaatteet ja – tavat. Yhteistoimintasuunnitelma liitetään
osaksi koulukohtaista opetussuunnitelmaa.
Alakoulun ja yläkoulun välinen nivel
Keväällä oppilaanohjaaja kiertää kaikki alakoulut kertomassa yläkoulun käytänteistä.
Alakoulujen henkilökunta kerää kuudesluokkalaisten omia toiveita mm.
luokkatovereiden suhteen ja muita tärkeitä tietoja kirjallisesti oppilailta ja heidän
huoltajiltaan. Alakoulujen kanssa järjestetään nivelneuvotteluja, joissa käydään kaikki
yläkouluun siirtyvät oppilaat läpi. Erityisoppilaiden kanssa pidetään myös
henkilökohtaisia nivelneuvotteluja, jossa on mukana myös huoltaja. Alakoulujen
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oppilaat tulevat mahdollisuuksien mukaan tutustumaan yläkouluun luokanopettajan
kanssa koulupäivän aikana. Lisäksi yläkoulu järjestää informaatioillan
kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen kevätlukukauden lopulla.
Yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten välinen nivel
Kevätlukukaudella
yhdeksäsluokkalaiset
käyvät
mahdollisuuksien
mukaan
tutustumassa lähiseudun keskiasteen oppilaitoksiin oppilaanohjaajan opastuksella.
Yhteistyömuodot vaihtelevat vuosittain. Oppilaanohjaaja pitää säännöllistä yhteyttä
Salon seudun koulutuskuntayhtymäkouluihin. Lisäksi oppilaanohjaaja on
säännöllisessä yhteydessä Forssan ammatti-instituuttiin. Muihin ammattioppilaitoksiin
yhteyttä pidetään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.
Someron lukio toimii samassa rakennuksessa Kiiruun koulun kanssa ja osa opettajista
on yhteisiä, joten yhteistyö on joustavaa. Yhdeksäsluokkalaiset osallistuvat Someron
lukion järjestämiin informaatiotilaisuuksiin.

8. OPPILAAN ARVIOINTI
8.1. Arviointi opintojen aikana
8.1.1. Arvioinnin tehtävä ja periaatteet
Oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan opiskelua, tukea hänen kasvuaan,
kehitystä ja oppimista sekä vahvistaa oppilaan luottamusta itseensä oppijana. Arviointi
ohjaa ja kannustaa oppilasta sekä kehittää osaltaan oppimaan oppimisen taitoja.
Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama
jatkuva palaute. Arviointipalautetta annettaessa otetaan huomioon arvioinnin merkitys
oppilaan oppimisprosessille. Arviointi on monipuolista, kokonaisvaltaista, realistista ja
kannustavaa. Arviointipalaute antaa tietoa niistä oppimisen osa-alueista, joita on
tarpeen kehittää. Oppilaan arviointi antaa tietoa myös opettajalle opetuksen
suunnittelusta ja kehittämisestä.
Oppilaan arviointi perustuu opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin,
kuvaukseen oppilaan hyvästä osaamisesta tai oppilaalle mahdollisesti laaditussa
oppimissuunnitelmassa asetettuihin oppilaan omiin tavoitteisiin. Arviointipalautetta
annetaan oppiaineissa osaamisesta ja edistymisestä sekä käyttäytymisestä ja
työskentelystä.
Vuosiluokkien 1 – 2 oppilaan arviointi on sanallista ja kohdistuu ensisijaisesti oppilaan
edistymiseen sekä yleisiin opiskelu- ja työskentelytaitoihin. Vuosiluokilla 3 – 5
oppilaan arviointi voi olla sanallista arviointia, numeroarvostelu tai näiden
yhdistelmä. Vuosiluokilla 6 – 9 lukuvuositodistuksessa käytetään numeroarvostelua,
jota voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Oman opinto-ohjelman mukaan
opiskelevien erityisopetuksen oppilaiden arviointi voi tarvittaessa olla sanallista myös
kuudennen luokan lukuvuositodistuksessa. Arvioinnin tulee olla monipuolista ja siksi
oppilaalle annetaan sanallista arviointipalautetta edistymisestä numeroarvostelun
lisäksi koko perusopetuksen ajan.
Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa arvioinnin perusteista
sekä pyydettäessä selvitettävä jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu.
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Arviointipalautetta annetaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen riittävästi
lukuvuositodistuksen lisäksi. Arvioinnista päätetään koulun opetussuunnitelmassa
tarkemmin.
Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa laaditut kuvaukset oppilaan hyvästä
osaamisesta tukevat opettajan työtä ja ovat arvioinnin pohjana arvioitaessa, miten
oppilas on saavuttanut tavoitteet. Numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa.
Sanallisella arvioinnilla kuvataan myös oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia.
Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tasonarvosanalle
kahdeksan (8). Arviointimuodosta riippumatta oppilas saa lukuvuoden aikana
monipuolisesti palautetta edistymisestään ja osaamisestaan.
8.1.2. Oppilaan itsearviointi
Opetuksen yhtenä tehtävänä on luoda edellytyksiä oppilaan itsearviointitaitojen
kehittymiselle. Tavoitteena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja kehittää hänen
opiskelutaitojaan. Oppilaan käsitys itsestään oppijana selkiytyy ja tieto oman
kehittymisen mahdollisuuksista syvenee. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan
asettamaan tavoitteita työskentelylleen, oppimiselle ja yhdessä toimimiselle sekä
arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.
Oppilas harjaantuu tarkastelemaan ja säätelemään toimintaansa sekä tunnistamaan
edistymistään. Itsearvioinnin kautta oppilaalle syntyy käsitys siitä, että hän voi
vaikuttaa omaan oppimiseensa ja itseään koskeviin asioihin. Oppilas tarvitsee
opettajan ohjausta ja tukea sekä säännöllistä palautetta, jotta hänen itse
arviointitaitonsa kehittyvät.

8.1.3. Työskentelyn arviointi
Työskentelyn arvioinnilla tuetaan oppilaan oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä.
Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja
arvioida omaa työtään. Vastuullisuus ja yhteistyötaidot ovat myös osa oppilaan
työskentelyn arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat koulun
opetussuunnitelmassa työskentelylle asetetut yleiset ja oppiainekohtaiset tavoitteet.
Työskentelyn arviointi on aina osa oppiaineen arviointia.
Työskentelyn taitoihin kuuluvat erityisesti itsenäisen työskentelyn taito,
ryhmätyöskentelyn taidot, tehtävistä ja tavaroista huolehtimisen taidot sekä oman
vuoron odottamisen taito. Opiskelun taidoista keskeisiä ovat taito käyttää keskeisiä
käsitteitä, ongelmanratkaisutaidot sekä taidot arvioida omaa työtä. Siitä voidaan antaa
myös erillinen sanallinen arvio.

Tavoitteet
oppilaan
työskentelytaidoissa

hyvästä

osaamisesta

oppimis-

ja

Opettajan kanssa
Opettajan ohjauksessa oppilas osaa käyttää käsiteltävien aiheiden
keskeisiä käsitteitä. Hän osallistuu niiden soveltamiseen, syyseuraussuhteiden pohdintaan, ongelmien ratkaisemiseen sekä muuhun
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ohjattuun keskusteluun. Opettajan ohjauksessa työskennellessään hän
keskittyy työskentelyyn tehtävän vaatiman ajan, jäsentää oppimaansa
sekä osaa arvioida oppimistaan eri tavoin. Hän osaa toimia annettujen
ohjeiden mukaisesti
Vuorovaikutuksessa muiden kanssa
Oppilas hallitsee ja säätelee omaa toimintaansa ja käyttäytymistään sekä
kuuntelee muita. Muiden kanssa työskennellessään oppilas ottaa
huomioon toiset ihmiset sekä heidän mielipiteensä. Oppilas osallistuu
rakentavasti yhteiseen työskentelyyn ja kantaa vastuuta omasta
osuudestaan. Hän arvostaa omaa ja toisen työtä sekä noudattaa hyviä
tapoja. Oppilas osaa puolustaa rakentavasti omia oikeuksiaan ja
mielipiteitään itselleen tärkeissä asioissa.
Itsenäisesti
Työskennellessään itsenäisesti oppilas osaa suunnitella omaa työtään,
ryhtyä työhön ja saattaa sen valmiiksi edellytystensä sekä annettujen
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa hahmottaa omaa oppimistaan ja
ymmärtää, miten hän voi vaikuttaa oppimiseensa. Hän osaa pyytää apua
sitä tarvitessaan ja arvioi työtään. Oppilas oppii huolehtimaan
välineistään ja tehtävistään.

8.1.4. Käyttäytymisen arviointi
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas toimii vuorovaikutuksessa
muiden ihmisten ja ympäristön kanssa, arvostaa omaa ja toisen työtä ja noudattaa
sääntöjä. Käyttäytymisen arvioinnin pohjana ovat koulun opetussuunnitelmassa
käyttäytymiselle asetetut tavoitteet. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta
opettavat opettajat.
Tavoitteet oppilaan hyvästä käyttäytymisestä
Käyttäytymisen arvioinnissa keskitytään seuraaviin osa-alueisiin: kohtelias
käyttäytyminen, koulun sääntöjen tunteminen ja noudattaminen, hyvien
pöytätapojen noudattaminen, oman ja toisen työn arvostaminen,
erimielisyyksien selvittämistaidot ja työrauhan ylläpitäminen.
Kohtelias käyttäytyminen sisältää kielenkäytön, tervehtimisen, kiitos,
anteeksi sekä ole hyvä sanojen käytön, toisen huomioon ottamisen ja
käyttäytymisen oivaltamisen erilaisissa tilanteissa.
Koulun sääntöjen tunteminen ja noudattaminen sisältää kiusaamiseen
liittyvät elementit, yhteisen ja yksityisen omaisuuden käyttötaidot,
kellonaikojen noudattamisen, yleisen tottelevaisuuden ja rehellisyyden sekä
koulun järjestyssääntöjen tuntemisen ja noudattamisen.
Hyvät pöytätavat sisältävät ruokarauhan ylläpitämistä, ruokailuvälineiden
oikeaa käyttöä, kohteliaisuus sanat ruokapöydässä, ruuan arvostamisen
sekä rauhallisen pöytäkeskustelun taidot.
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Oman ja toisen työn arvostaminen tarkoittaa että oppilaalla on realistinen
kuva omista ja toisen kyvyistä, tervettä itsetuntoa, pettymysten sietokykyä,
ohjauksen ja neuvomisen vastaanottokykyä sekä kannustavaa ja
rohkaisevaa otetta ja asennetta toisia kohtaan.
Erimielisyyksien selvittämistaidoissa korostetaan rauhanomaisten
ratkaisutapojen löytämistaitoa, neuvottelutaitoja, sopimisen ja sopimusten
tekemisen taitoja, sovittelijana toimimisen taitoja ja koskemattomuuden
kunnioittamista.
Työrauhan ylläpitämisessä kiinnitetään huomiota kuuntelun taitoihin,
keskustelutaitoihin, keskittymisen taitoihin sekä kykyyn ja haluun tukea
koulun yleistä työskentelyilmapiiriä.

8.1.5. Tukea tarvitsevien oppilaiden 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 toiminta-alueittain, 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
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8.1.6. Opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet
Oppilas, joka on suorittanut hyväksytysti vuosiluokan tavoitteet, siirtyy seuraavalle
vuosiluokalla.. Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi
hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että oppilas kykenee suoriutumaan seuraavan
vuosiluokan tavoitteista. Tällöin oppilaalle tulee laatia oppimissuunnitelma, josta käy
ilmi, miten oppilas saa suoritetuksi opintonsa hyväksytysti.
Oppilaalle, jolla on hylättyjä suorituksia tulee varata mahdollisuus osoittaa erillisessä
kokeessa saavuttaneensa kyseisen oppiaineen vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti.
Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.
Vuosiluokalle jättämistä harkittaessa tulee aina arvioida sen hyöty oppilaan
kokonaistilanteen kannalta. Kokonaistilanteen arviointiin osallistuu myös tarvittava
oppilashuoltohenkilöstö. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänellä on hylätty
suoritus yhdessä tai useammassa oppiaineessa ja arvioidaan, ettei hän tule
selviytymään seuraavan vuosiluokan tavoitteista. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle
myös yleisen heikon koulumenestyksen perusteella, vaikka hänellä ei olisi yhtään
hylättyä suoritusta. Huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen
päätöksen tekemistä.
Oppilaan huoltajan kanssa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä aina kun huomataan, että
oppilaan suoritustaso yhdessä tai useammassa oppiaineessa on laskenut
huomattavasti. Tämä on erityisen tärkeää päättövaiheessa olevien oppilaiden osalta.

8.1.7. Oman opinto-ohjelman mukaan etenevä oppilas
Oman opinto-ohjelman mukaan etenevä oppilas siirtyy lukuvuoden työn päätyttyä
seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon
koulumenestyksen perusteella. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas on 9.
luokan oppilas, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja
päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta.
8.2. Päättöarviointi
Arvioinnin tehtävä
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä
saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa.
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 näyttöön perustuen. Jos yhteisen
oppiaineen opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan osaaminen
arvioidaan kyseiseen oppiaineeseen laadittujen perusopetuksen päättöarvioinnin
kriteereiden mukaan. Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason
Someron sivistyslautakunta 135 § / 22.6.04, lisäys § 194 / 30.11.04, muutos 144 § / 13.12.05, muutos 98 § / 14.11.06, muutos 39 §/24.4.07, muutos
111 § / 11.12.07, muutos 40 § / 2.6.09, muutos 10.5.11 § 36

52

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.
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu
oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
asetettuihin tavoitteisiin.
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
Lukuvuoden päättyessä annetaan lukuvuositodistus, joka on opettajan antama arvio
oppilaan edistymisestä ja osaamisesta. Lukuvuoden aikana annetaan Someron
kaupungin perusopetuksessa lukuvuositodistuksen lisäksi vähintään yksi väliarviointi.
Jakso-opetusta noudatettaessa jakson päättyessä annettava jaksotodistus toimii
välitodistuksena. Lukuvuoden aikana annettavan arviointipalautteen määrästä ja
muodosta päätetään tarkemmin koulun opetussuunnitelmassa.
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta merkitään hänen saamansa arvio
todistukseen vain siinä tapauksessa, että kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän
antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua
arvosanaa ei merkitä todistukseen.
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.
Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun kunnan ulkopuolelle tai
eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi
oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu
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tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erotodistukseen ei
merkitä käyttäytymisen arviota.
Perusopetuksen aikana annettavia muita todistuksia ovat todistus perusopetuksen
oppiaineen oppimäärän suorittamisesta, todistus osittain suoritetusta perusopetuksen
oppimäärästä ja todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.

8.3.2. Perusopetuksen päättötodistus
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.
Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai vieraiden
kielten oppimäärää perusopetuksen aikana, arvioidaan päättöarvioinnissa se
oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin menetellään, jos oppilas on
vaihtanut katsomusaineesta toiseen. Oppiaineiden vuosiviikkotuntien määrä merkitään
vain taito- ja taideaineissa ja valinnaisissa aineissa.
Valinnaisaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin
oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimääriltään alle kaksi vuosiviikkotuntia
käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet
arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin
yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen
arvosanaa. Valinnaisena aineena opiskeltava kieli voidaan huoltajan kirjallisesta
pyynnöstä arvioida sanallisesti.
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta merkitään hänen saamansa arvio
todistukseen vain siinä tapauksessa, että kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän
antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua
arvosanaa ei merkitä todistukseen.
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 annetaan tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä
varten välitodistus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin
päättötodistuksessa.
8.3.3. Arvioinnin uusiminen
Opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai
päättöarvioinnin uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon
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saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat
yhdessä. Oppilaalla ja tämän huoltajalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja
niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin.
Jos edellä mainittu uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on ilmeisen
virheellinen, lääninhallitus voi oppilaan huoltajan pyynnöstä velvoittaa opettajan
toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä, mikä arvosana oppilaalle on annettava, tai
määrätä opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen
muutettavaksi. (Perusopetusasetus 20.11.1998/852)
8.4. Opettajien toiminta työyhteisössä ja itsearviointi
Lukuvuoden tavoitteet. Koulun opettajat ja koulunkäyntiavustajat asettavat syyslukukauden alussa
tavoitteita omalle työlleen. Tavoitteet kirjataan paperille ja annetaan rehtorille syyskuun loppuun
mennessä. Ne voidaan myös esitellä kollegoille yhteisessä kokouksessa. Tavoitteiden toteutumista
tarkastellaan henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa rehtorin kanssa keväällä.
Henkilökohtainen kehityskeskustelu. Koulun opettajat ja toimessa olevat koulunkäyntiavustajat
käyvät lukuvuosittain henkilökohtaisen kehityskeskustelun rehtorin kanssa. Kehityskeskustelussa
annetaan palautetta suoritetusta työstä työntekijälle ja rehtorille. Kehityskeskustelussa lähtökohtana
on koulun opetussuunnitelma, toimintasuunnitelma ja työntekijän lukuvuodeksi itselleen asettamat
tavoitteet.
8.5. Koulun toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi
Toimintansa laatua parantavan koulun tunnuspiirteitä on tunnistettu menestyvien organisaatioiden
tavoista toteuttaa perustehtäväänsä. Laadun käsite on monimutkainen. Koulutuksen laadulla
voidaan tarkoittaa kykyä vastata koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja tarpeisiin sekä
laatujohtamisen periaatteiden käyttöä koulun johtamistyössä. Kouluissa laatujohtaminen merkitsee
ainakin seuraavia asioita:
-

ihmiset toimivat parhaiten kun he tuntevat itsensä arvostetuiksi työntekijöiksi,
koulun toiminnan ydinprosessit on tunnistettu ja kuvattu,
julkisten palvelujen laatutyön perustana on asiakaslähtöisyys,
koululla on ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita, joiden tarpeet ja odotukset
tunnetaan,
koululla on selkeä näkemys toimintansa tarkoituksesta ja koulun kehittämisen
suunnasta.

Someron kaupungin koulujen toimintaa kehitetään pitkällä tähtäimellä siten, että niistä on selkeästi
löydettävissä kehittyvälle koululle ominaisia tunnuspiirteitä, joita ovat:
Tavoitteellisuus ja päämäärätietoisuus. Toiminta on tulevaisuuteen suuntautuvaa,
tavoitteellista ja tuloshakuista. Tuloksen tekemisessä otetaan huomioon
asiakkaiden ja eri sidosryhmien tarpeet ja odotukset.
Asiakassuuntautuneisuus. Asiakas arvioi viime kädessä tuotteen tai palvelun
laadun. Asiakkaiksi ymmärretään sisäiset ja ulkoiset asiakkaat. Koulusta
puhuttaessa oppilas on paitsi asiakas, myös vuorovaikutteinen osa toimintaa.
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Asiakastyytyväisyys voidaan koulun osalta todeta usein vasta pitkän viiveen
jälkeen.
Johtajuus. Johtajat luovat henkilökohtaisella toiminnallaan selkeän ja
määrätietoisen suunnan sekä hyviin suorituksiin kannustavan työympäristön ja –
ilmapiirin. Johtajien keskeinen tehtävä on yhdessä henkilöstön kanssa asettaa
koulun toiminnalle tavoitteet ja luoda edellytykset tavoitteiden saavuttamiselle.
Jokainen opettaja toimii luokkatilanteessa myös johtajana.
Prosesseihin ja tosiasioihin perustuva johtaminen. Koulun toiminta paranee, kun
prosessien kaikki toisiinsa liittyvät toiminnot ymmärretään ja niitä johdetaan.
Olemassa olevaa toimintaa ja suunniteltuja parannustoimenpiteitä koskevat
päätökset tehdään käyttäen luotettavaa tietoa, joka sisältää myös asiakkaiden ja
sidosryhmien näkemykset.
Henkilöstön kehittäminen ja osallistuminen. Henkilöstön kaikkia voimavaroja
hyödynnetään parhaiten, kun jokaista rohkaistaan osallistumaan täysipainoisesti.
Osallistumista
tuetaan
yhteisillä
arvoilla
sekä
luottamukseen
ja
vastuunkantamiseen perustuvalla toimintakulttuurilla. Työhön ja työyhteisöön
tyytyväinen ja koulun tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö on koulun tuloksekkaan
toiminnan edellytys.
Jatkuva oppiminen, parantaminen ja innovatiivisuus. Hyvä suorituskyky perustuu
tietämyksen ja osaamisen hallintaan ja jaksamiseen sekä jatkuvaa oppimista,
parantamista ja innovatiivisuutta edistävään kulttuuriin.
Kumppanuuksien kehittäminen. Koulu toimii tehokkaammin, kun sillä on
molemminpuolista hyötyä tuottavia kumppanuussuhteita, jotka perustuvat
luottamukseen, tietämyksen jakamiseen ja toiminnan yhteensovittamiseen.
Kumppanuuksia koskevia tietoja hyödynnetään koulun toiminnassa ja niitä
verrataan muiden koulujen tietojen kanssa.
Yhteiskunnallinen vastuu. Koulun arvot ja toimintaperiaatteet vastaavat
ympäröivän yhteiskunnan odotuksiin ja säädöksiin.
Arvioinnin
tarkoituksena
on
oppimistulosten,
asiakastyytyväisyyden,
kustannusten,
opetussuunnitelman ja koulun työyhteisöjen toiminnan seuranta, kehittäminen ja parantaminen.
Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Jokaiselle lukuvuodelle laaditaan opettajakunnan
kanssa opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jota kutsutaan toimintasuunnitelmaksi.
Toimintasuunnitelma ohjaa koulutyötä lukuvuoden aikana. Toimintasuunnitelman toteutumista
arvioidaan lukuvuoden lopulla toimintakertomuksessa. Toimintasuunnitelma on käytännön koulutyön
järjestämisessä tärkein suunnitelma, koska sen alainen toiminta on koulun virallista ja vakuutuksen
piiriin kuuluvaa toimintaa. Toimintakertomuksessa arvioidaan toimintasuunnitelman toteutumista.
Toimintasuunnitelma- ja kertomus voi sisältää myös luokkakohtaisia osioita.
Työhyvinvointi ja työyhteisön itsearviointi. Työyhteisöjen tila kartoitetaan muutaman vuoden välein.
Kartoituksen tuloksista keskustellaan ja niitä käytetään materiaalina työyhteisön kehittämisessä.
Opetuksen seuraaminen. Rehtori seuraa koulussansa annettavaa opetusta. Toimintasuunnitelmassa
määritellään tarkemmin kunakin lukuvuotena ne koulunpitoon ja opetukseen liittyvät osa-alueet tai
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teemat, jotka on erityisesti valittu seurannan ja yhteisen kehittämisen kohteiksi. Opetuksen
seuraamiseen liittyy aina keskustelu opettajan kanssa.
Asiakastyytyväisyysmittaus. Vähintään joka neljäs vuosi asiakastyytyväisyyttä mitataan
asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kaikki koulut osallistuvat näihin asiakastyytyväisyysmittauksiin.
Kyselyistä saatu palaute otetaan huomioon koulun kehittämisalueita valittaessa ja suunniteltaessa.
Kehittämishankkeet. Koululla on mahdollisuus anoa vuosittain ylimääräisiä projektirahoja omille
kehittämishankkeilleen. Kehittämishankkeiden arviointia toteutetaan raportoimalla hankkeen
etenemisestä ja saatujen varojen käytöstä koulutoimistoon. Hankkeet ovat osa toimintasuunnitelmaa.

Opetussuunnitelmaan kuuluvat:
Pedagoginen arvio
Pedagogisen arvion täyttöohje
Oppimissuunnitelma
Oppimissuunnitelman täyttöohje
Pedagoginen selvitys
Pedagogisen selvityksen täyttöohje
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelmat (HOJKS)
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelmien (HOJKS) täyttöohje
Oppilashuolto
Kouluvalmiustutkimukset
Koulukohtaiset pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat
Valmiussuunnitelma (sisältää kriisisuunnitelman)
Tietostrategia
Ilmoitus vaara- ja uhkatilanteesta
Päihdeohjelma
Savuton työpaikkaohjeistus
Terveydeksi Somero, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Somerolla
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (valmistumassa)
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