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    OPETUSHALLITUS  
UTBILDNINGSSTYRELSEN  

DNO  1/011/2004 
 
    MÄÄRÄYS  Velvoittavana 
      noudatettava 
 
    PÄIVÄMÄÄRÄ 16.1.2004 

Perusopetuksen järjestäjille 
ja peruskouluille   Voimassaoloaika 16.1.2004 alkaen 

toistaiseksi 

    Säännökset joihin toimivalta 
    määräyksen antamisesta 
    perustuu  PL 14 § 
  
    Kumoaa määräykset  1/011/1994 
      26/011/1997 
      4/011/1999 
      63/011/2002 

 
PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 
Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

Opetushallituksen johtokunta  on hyväksynyt Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2004 noudatettaviksi 16.1.2004 
alkaen toistaiseksi. Perusteet on valmisteltu perusopetuslain 14 §:n 
mukaisesti. 
 
Opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä opetussuunnitelma 
noudattaen, mitä näissä perusteissa on määrätty. 
Opetussuunnitelman tulee täsmentää ja täydentää perusteissa 
olevia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. 
 
Näiden perusteiden mukainen opetussuunnitelma voidaan ottaa 
käyttöön 1.8.2004 ja se tulee ottaa käyttöön opetussuunnitelmassa 
päätettävän porrastuksen mukaisesti kaikilla luokka-asteilla 
viimeistään 1.8.2006. 
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Näiden perusteiden mukainen perusopetuksen päättötodistus ja 
todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta sekä 
päättöarvioinnin kriteerit otetaan käyttöön lukuvuoden 2006-07 
päättyessä. Terveystiedon arvioinnissa käytetään kriteerejä 
kuitenkin vasta sitten, kun koko oppimäärä on opetettu. Ennen 
mainittua ajankohtaa annettavat vastaavat todistukset laaditaan ja 
päättöarviointi suoritetaan ennen näiden perusteiden voimaantuloa 
annettujen perusteiden mukaisesti. 
 
Pääjohtaja Kirsi Lindrooos 
 
Ylijohtaja Aslak Lindström 

 
TIEDOKSI  opetusministeriö 
  sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
  lääninhallitukset 
 
 
 
 

1. luku    Opetussuunnitelma 

 
1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 
  
Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta paikallinen 
opetussuunnitelma laaditaan. Opetuksen järjestäjällä on vastuu opetussuunnitelman 
laadinnasta ja kehittämisestä. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen 
kasvatus- ja opetustyöstä ja täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä 
sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Perusopetuksen 
opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon esiopetuksen opetussuunnitelma ja 
perusopetuksen yhtenäisyys sekä muut kunnassa tehdyt lapsia, nuoria ja koulutusta 
koskevat päätökset. 
 

Valtakunnalliset ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset muodostavat 
perusopetusta ohjaavan kokonaisuuden. Nämä päätökset ovat 

 perusopetuslaki ja -asetus  

 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. 
 
Opetussuunnitelma voidaan laatia siten, että siinä on kuntakohtainen osio, alueittaisia tai 
koulukohtaisia osioita sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä päättää. Perusopetuksen 
opetussuunnitelman yhtenäisyys edellyttää eri opettajaryhmien yhteistyötä 
opetussuunnitelmaa laadittaessa. Oppilaan huoltajien on voitava vaikuttaa varsinkin 
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opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden määrittelyyn. Myös oppilaita voidaan ottaa mukaan 
opetussuunnitelmatyöhön. 
 
Opetussuunnitelma tulee oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevalta osalta 
laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpanoon kuuluvia tehtäviä 
hoitavien viranomaisten kanssa. 
 
RUSKO 
 
Ruskon kunnan koululaitoksen opetussuunnitelman muodostavat opetussuunnitelman 
kuntakohtainen osio sekä Hiidenvainon, Merttelän, Laukolan, Kirkonkylän ja Maunun 
koulujen opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmien laadintaa on ohjannut vuonna 2004 
opetussuunnitelmatyöryhmä, johon on kuulunut Ruskon koulujen rehtorit, Vahdon Laukolan 
koulun rehtori sekä kolme Ruskon koulujen opettajien edustajaa. Kaikki koulujen opettajat 
ovat aktiivisesti osallistuneet sekä Ruskon kunnan koululaitoksen että eri koulujen 
arvopohjan ja toimintakulttuurin rakentamiseen. Vanhempien ja kunnan koulutoimen 
luottamushenkilöiden näkemykset koulujen arvopohjasta on otettu huomioon liitteenä olevien 
kyselylomakkeiden avulla kerätyn informaation kautta. Oppilashuoltoon sekä kodin ja koulun 
yhteistyöhön liittyvät osat on valmisteltu koulujen oppilashuoltotyöryhmien yhteistyönä.   
 
 
Keväällä 2011 opetussunnitelmaa on muokattu lukujen 2.3, 3.4, 4, 5 ja 8 osalta 
perusopetuksen opetussunnitelman perusteiden 2010 mukaan. 
Opetussuunnitelmatyöryhmään ovat kuuluneet kaksi Ruskon koulujen opettajien edustajaa 
sekä Ruskon kunnan koulupsykologi. 
 
Opettajien tulee opetuksessaan noudattaa tätä opetuksen järjestäjän vahvistamaa 
opetussuunnitelmaa. 

 
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 mahdolliset painotukset, kielikylpy tai vieraskielinen opetus 

 opetuksen mahdollinen eheyttäminen 

 aihekokonaisuuksien toteuttaminen 

 opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa tai 
opintokokonaisuuksittain vuosiluokkiin jakamattomassa opetuksessa 

 valinnaisaineiden opetus 

 tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 

 yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa 

 kodin ja koulun yhteistyö  

 yhteistyö muiden tahojen kanssa 

 oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen 

 oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet 
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 ohjaustoiminta opiskelun tukena ja työelämään tutustumisen järjestelyt 

 kerhotoiminnan järjestäminen  

 tukiopetuksen järjestäminen   

 erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus  

 eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus 

 oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin 
kriteereihin 

 opinnoissa etenemisen periaatteet 

 todistukset    

 tietostrategia 

 toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen. 
 
 

2. luku   Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 
 

2.1 Perusopetuksen arvopohja 
 
Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden 
hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön 
oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.   
 
Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa 
alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Opetuksessa on 
otettava huomioon kansalliset ja paikalliset erityispiirteet sekä kansalliskielet, kaksi 
kansankirkkoa, saamelaiset alkuperäiskansana ja kansalliset vähemmistöt. Opetuksessa 
otetaan huomioon suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös eri kulttuureista 
tulevien maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-
identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja 
globaalistuvassa maailmassa. Sen avulla edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien 
välistä ymmärtämystä. 
 
Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. Opetuksessa 
otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla 
tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa 
sekä työ- ja perhe-elämässä. 
 
Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti 
tunnustuksetonta.  
 
Perusopetuksen paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee tarkentaa opetuksen perustana 
olevia arvoja. Niiden tulee välittyä opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä jokapäiväiseen 
toimintaan. 
 
 
RUSKO 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet asettavat perusopetuksen arvopohjaksi 
ihmisoikeudet, tasa-arvon, demokratian, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön 
elinkelpoisuuden säilyttämisen sekä monikulttuurisuuden hyväksymisen. Perusopetuksen 
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tulee edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien 
kunnioittamista.  
 
Ruskon kunnan koulujen toiminnassa korostuvat oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja 
suvaitsevaisuus. Valtakunnalliseen perusopetuksen arvopohjan tukeutuen ne ohjaavat 
koulujen jokapäiväistä kasvatus- ja opetustyötä, jossa tavoitteena on terveen itsetunnon 
omaava, perustiedot ja -taidot hallitseva nuori. 
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Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet: 

perusopetuksen arvopohja 
   

  Ihmisoikeudet                Tasa-arvo Demokratia          Monikulttuurisuuden hyväksyminen 
 

Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen 

 

Ruskon koululaitoksen arvot 
 

Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus  Suvaitsevaisuus 
 

Terve itsetunto Perustiedot ja -taidot 

 
 

              Oikeudenmukaisuus 

 tasapuolisuus, tasa-arvo 

 luotettavuus 

 yksilöllisyyden huomioiminen 
 

             Vastuullisuus 

 vastuu itsestä/ muista/ ympäristöstä 

 työn arvostaminen 

 turvallinen ja viihtyisä ympäristö 

 hyvät tavat 

 kodin ja koulun yhteistyö 

 oppilashuolto 

 koulukiusaamisen ehkäisy (KiVa-koulu) 

 positiivinen asenne 

 työrauha 

 ammattitaito 
 

               Suvaitsevaisuus 

 monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 

 toisen huomioiminen 

 yksilönä yhteiskunnassa 

 yhteistyökyky 

 tasapuolisuus 

 kulttuuriperinteen siirtäminen 

 erilaisuuden sietäminen 
 

               Terve itsetunto 

 itsensä arvostaminen 

 luottamus omiin taitoihin 

 rohkeus ilmaista itseään 
 

                Perustiedot ja –taidot 

 virikkeellinen ja viihtyisä oppimisympäristö 

 määrätietoisuus 

 pitkäjänteisyys 

 omatoimisuus 

 ryhmässä toimiminen 
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2.2  Perusopetuksen tehtävä 
 
Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. 
Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa 
oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa 
sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.   
 
Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja 
terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja 
ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää 
demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen oppilaan 
kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös 
herättää halu elinikäiseen oppimiseen.     
 
Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi 
perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa 
tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista 
arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida asioita 
kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. 

 
RUSKO 
 
Koulujen kasvatus- ja opetustyö rakentuu aiemmin määritellylle arvopohjalle ottaen 
huomioon sekä oppilaiden yksilölliset että ikäryhmiin liittyvät psyykkiset ja fyysiset 
valmiuserot. Oppilaiden yksilöllistä kasvua ja kehitystä tuetaan, heitä kannustetaan 
omatoimisuuteen ja vastuulliseen työskentelyyn sekä aktivoidaan osallistumaan itseään 
koskevien asioiden käsittelyyn. 
 
Ruskon kunnan koulut hyödyntävät opetuksessaan sekä opetustilojensa ja paikallisen 
sijaintinsa mukanaan tuomia mahdollisuuksia että henkilöstönsä erityisosaamista. 
Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä oppilaiden elämään vaikuttavien 
muiden tahojen, kuten esimerkiksi kunnan muiden toimielimien, seurakunnan, poliisin sekä  
eri yhteisöjen ja yritysten kanssa. 
     

2.3 Perusopetuksen järjestäminen 
 
Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten 
mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa 
tulee olla yhteistyössä kotien kanssa ja opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen 
opiskeluympäristöön. Oppilaalla on lain mukaan oikeus työpäivinä saada 
opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja 
koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaalla on myös oikeus saada 
maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto sekä laissa 
määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut. 
 
Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri 
asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Suomi on 
myös sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, ohjelmiin ja julistuksiin, jotka edellyttävät 
opetuksen järjestämistä siten, että lasten ja nuorten oppiminen voidaan turvata yhteisessä 
koulussa. 
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Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja 
turvallisesta koulupäivästä. Koulutyö järjestetään siten, että oppilaan hyvinvoinnille, 
kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. Kouluyhteisön tulee 
olla turvallinen, ilmapiiriltään kunnioittava sekä ystävällinen. Oppimisympäristön 
turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin 
puututaan heti. Koulupäivän tulee rakenteellaan, sisällöillään ja toimintatavoillaan luoda 
mahdollisuudet rauhalliseen työskentelyyn ja asioihin syventymiseen, yhdessä oppimiseen 
ja tekemiseen sekä oppimisen ilon ja mielekkyyden kokemuksiin. 
 
Perusopetus edistää kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja 
osallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan ja 
yhteiseen työskentelyyn sekä toimintaympäristöön. Osallisuuden kautta tuetaan oppimista, 
hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista. 
 
Oppilasta tukeva yhteisöllinen koulu arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön 
jäsenten ja asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan. Koulu tekee 
yhteistyötä esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, 
muiden perusopetusta antavien koulujen, jatko-opintoja tarjoavien oppilaitosten, sosiaali- 
ja terveystoimen sekä muiden lasten kasvua ja kehitystä tukevien toimijoiden kanssa. 
 

2.4  Perusopetuksen rakenne 
 
Perusopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Opetuksen tavoitteet ja 
keskeiset sisällöt määritellään opetussuunnitelman perusteissa oppiaineittain tai aine-
ryhmittäin tuntijaon (A 1435/20.12.2001, 6 §) mukaisten nivelkohtien välisille osioille. Kunkin 
osion päätteeksi on laadittu oppilaan hyvän osaamisen kuvaus (8.1). Taide- ja taitoaineiden 
(musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta) opetuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt, hyvän 
osaamisen kuvaukset sekä päättöarvioinnin kriteerit on laadittu oppiainekohtaisille 
vähimmäistuntimäärille. Opetuksen järjestäjän hyväksymässä opetussuunnitelmassa tuntijako 
sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään vuosiluokittain valtioneuvoston asetuksen ja 
opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. 
 
Vuosiluokkien 1−2 opetuksessa tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksen, erityisesti 
esiopetuksen, antamat valmiudet. Esi- ja perusopetuksesta on rakennettava ehyt ja 
johdonmukainen kokonaisuus. Alimpien vuosiluokkien opetuksen erityisenä tehtävänä on 
kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten.  
 
Vuosiluokat 8−9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös 
ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja 
työelämässä. 
 
Mikäli opetussuunnitelmassa perusopetusasetuksen 11. §,:n 3. momentin mukaisesti on 
päätetty, että oppilas voi edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-
ohjelmansa mukaisesti, määritellään tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt 
opintokokonaisuuksille. Opintokokonaisuudet muodostetaan valtioneuvoston määrittelemien 
oppiaineiden ja aineryhmien osioiden pohjalta. Osiot voidaan tarvittaessa jakaa kahdeksi tai 
useammaksi opintokokonaisuudeksi, joita voidaan myös yhdistää eri oppiaineiden ja 
aineryhmien kesken eheytetyiksi opintokokonaisuuksiksi. Opetussuunnitelmassa on mää-
rättävä, mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaalle pakollisia ja mitkä valinnaisia. Oppilaan 
opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorittamista tulee seurata järjestelmällisesti. 
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 Mikäli yhdysluokkaopetuksessa yhdysluokan eri vuosiluokilla on joissakin oppiaineissa 
erilaiset viikkotuntimäärät, oppiaineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös jakaa osiin ja siten 
tasata oppiaineiden opetustunnit. Yhdysluokan oppimäärä voidaan opetussuunnitelmassa 
määritellä myös opintokokonaisuuksiksi jakamatta sitä vuosiluokkiin. Tällöin noudatetaan 
perusopetusasetuksen 11. §,:n 3. momentin säännöksiä. 
 
RUSKO 
 
Ruskon kunnan kouluissa noudatetaan alla olevan taulukon mukaista tuntijakoa. Lihavoitu 
viiva kertoo oppiaineittain nivelkohdan, jossa oppilaan hyvän osaamisen taso on kuvattu 
opetussuunnitelman perusteissa. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 4 5 3 3 3 42 

A1-kieli, englanti - - 2 2 2 2 3 3 2 16 

B1-kieli, ruotsi - - - - - - 2 2 2 6 

Historia ja yhteiskuntaoppi - - - - 2 2 2 2 3 11 

Uskonto/elämänkats. 1 1 1 1 2 2  2 1 11 

Matematiikka 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32 

Fysiikka ja kemia - - - - 1 1 2 3 2 9 

Biologia/maantieto (Ympäristö- ja 
luonnontieto) 

2 2 3 3 2 1 2 2 3 20 

Musiikki  1 1 1 1 1 1 1 - - 7 

Kuvataide  1 1 2 2 2 2 2 - - 12 

Kotitalous  - - - - - - 3 - - 3 

Käsityö  1 1 2 2 2 2 3 - - 13 

Liikunta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Oppilaanohjaus - - - - - - 1 - 1 2 

Terveystieto - - - - - - 1 1 1 3 

Koulukohtainen taito- ja taideaine MU, 
KU, KÄS tai LI 

2 2 2 2 2 2 - - - 12 

Valinnaiset aineet - - - - - - - 7 6 13 

Yhteensä 20 20 24 24 26 26 30 30 30 230 

           

 
Kirkonkylän, Laukolan ja Merttelän kouluissa voidaan opettaa musiikkia, kuvataidetta, 
käsityötä tai liikuntaa ns. koulukohtaisena taito- ja taideaineena kaksi vuosiviikkotuntia  
kaikilla luokilla 1– 6. Kummankin koulun   opetussuunnitelmassa määrätään kullakin 
vuosiluokalla opiskeltavat  aineet.  
 
Käsityötä opetetaan vuosiluokilla 1 - 2 monia materiaaleja ja tekniikoita käyttävänä 
käsityöaskarteluna. Vuosiluokilla 3 - 4 opetus järjestetään yhteisenä käsityönä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikki oppilaat opiskelevat sekä teknisen työn että tekstiilityön 
oppisisältöjä yhtä paljon. Vuosiluokilla 5 - 7 oppilaat opiskelevat käsityötä valintansa 
mukaan joko teknisessä työssä tai tekstiilityössä. Valinnan lisäksi on mahdollista 
olosuhteista riippuen opiskella joko teknistä työtä tai tekstiilityötä kunakin lukuvuotena 
vaihtotyöskentelynä tai yhteisprojekteina. 
 
Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen 
kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Peruskoulun 1-2. 
luokkien opetussuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon esiopetuksen tavoitteet ja 
sisällöt. 
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3. luku    Opetuksen toteuttaminen 
 

3.1 Oppimiskäsitys 
 
Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen 
ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka 
kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna 
erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa 
opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi 
oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. 
 
Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän 
aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. Vaikka 
oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, oppiminen riippuu oppijan aiemmin 
rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista. Yksilöllistä 
oppimista tukee vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen. Oppiminen on 
kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yhteistä 
ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen on tilannesidonnaista, joten 
oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Opittaessa 
avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä 
sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan. 
 
RUSKO 
 
Kaikilla luokka-asteilla opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aiemmat tiedot, taidot ja 
kokemukset. Oppilaan yksilöllisyys huomioiden häntä kannustetaan kehittämään omia 
oppimistaitojaan. Yhteistyö kotien kanssa mahdollistaa opetuksen suunnittelun oppilaan 
elämäntilanteen edellyttämällä tavalla. 
 

3.2 Oppimisympäristö  
 
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten 
tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.  
 
Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä 
opetusvälineet ja oppimateriaalit. Siihen kuuluvat lisäksi muu rakennettu ympäristö ja 
ympäröivä luonto. Opiskelutilat ja -välineet tulee suunnitella ja järjestää siten, että ne 
mahdollistavat monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. Työvälineiden ja 
materiaalien sekä kirjastopalvelujen tulee olla oppilaan käytettävissä niin, että ne antavat 
mahdollisuuden aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun. Oppimisympäristön 
varustuksen tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan 
jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien 
mukaan tietoverkkojen käyttämiseen. Fyysisen oppimisympäristön esteettisyyteen tulee 
myös kiinnittää huomiota. 
 
Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta 
yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja 
ihmissuhteisiin liittyvät tekijät.  
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Oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Sen on oltava fyysisesti, 
psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä. Tavoitteena on tukea 
oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, 
itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. 
Oppimisympäristön tulee ohjata oppilasta asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan 
omaa toimintaansa. Oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus osallistua 
oppimisympäristönsä rakentamiseen ja kehittämiseen. 
 
Oppimisympäristön tulee tukea myös  opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden 
keskinäistä vuorovaikutusta. Sen tulee edistää vuoropuhelua ja ohjata oppilaita 
työskentelemään ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja 
myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että oppilaille.  
 
RUSKO 
 
Oppimisympäristön on annettava mahdollisuus ikäkaudelle ominaiseen oppimiseen. 
Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden varmistamiseksi kouluilla on   

 

 hankintasuunnitelma 

 tietostrategia  

 turvallisuussuunnitelma  

 oppilashuollon käsikirja 

 esi- ja perusopetuksen nivelvaiheiden käsikirja 

 kriisisuunnitelma 

 koulukiusaamisen ehkäisysuunnitelma 

 henkilöstön perehdytysohjelma  
 

Kyseiset suunnitelmat tarkistetaan vuosittain koulujen lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. 
Lisäksi koulujen lukuvuosisuunnitelmissa on esitetty lukuvuosikohtaisia täsmennyksiä 
oppimisympäristöön liittyviin asioihin. 
 
Kaikilla koulujen sidosryhmillä on mahdollisuus oppimisympäristön laadulliseen arviointiin. 
Saatu palaute otetaan huomioon koulujen toiminnan kehittämisessä. 

 

3.3 Toimintakulttuuri 
 
Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen ja sitä 
kautta oppimiseen. Tavoitteena on, että koulun kaikki käytännöt rakennetaan 
johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. 
 
Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja 
käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. 
Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta kuten juhlat, 
teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat. Koulun kasvatustavoitteiden ja arvojen sekä 
aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua toimintakulttuurissa. Tavoitteena on 
toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun 
sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Myös oppilaalla tulee olla mahdollisuus 
osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen. 
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RUSKO 
 
Ruskon kunnan sivistystoimen asettamien tavoitteiden mukaan Ruskon kunta tarjoaa 
lasten tarpeet huomioonottavaa korkeatasoista opetusta turvallisessa kouluympäristössä. 
Sen takaamiseksi: 

 Kunnan koulutilat mitoitetaan oppilasmäärän edellyttämien tarpeiden mukaisiksi.  
Koulutiloja rakennetaan lisää, mikäli oppilasmäärä sitä edellyttää.  Opetustilat 
pidetään sellaisessa kunnossa, etteivät tilat aiheuta oppilaille ja työntekijöille 
terveydellisiä ongelmia. 

 Ryhmäkoot pidetään pieninä. 

 Koulun, kodin ja eri viranomaisten itsenäisellä toiminnalla ja em. toimijoiden  
välisellä yhteistyöllä luodaan hyvät ja riittävät tukipalvelut oppilaille. 

 Organisaatiota kehitetään joustavaksi ja että se sopeutuu toiminnassa 
tapahtuviin muutoksiin. 

 Henkilökunnan täydennyskoulutukseen varataan riittävät resurssit.  

 

3.3.1 Johtaminen ja yhteisöllisyys 

Tärkeimpänä palautekanavana esimiehen ja henkilökunnan välillä toimii vähintään kerran 
vuodessa järjestettävä kehityskeskustelu.  

Koulut laativat kunnan yleisen perehdytysmallin mukaisen perehdytyskansion uusille 
työntekijöilleen. 

Henkilöstön edustajalla on mahdollisuus olla mukana uusien työntekijöiden 
valintaprosessissa. 

   

3.3.2 Päätöksenteko ja tiedonkulku 

Tiedon kulku yhteisön sisällä ja oppilaiden koteihin varmistetaan koulukohtaisissa 
opetussuunnitelmissa ilmenevin toimenpitein. 

Kukin koulu laatii koulun jokapäiväistä toimintaa kuvaavan vuositiedotteen. 

 

3.3.3 Vastuullisuus ja sitoutuminen 

Henkilökunnan jaksamista tuetaan täydennyskoulutuksella, TYKY–toiminnalla ja 
huolehditaan vaikuttamismahdollisuus kaikille. 

 

3.3.5 Yhteistyö ja suunnittelu 

Toiminnan kehittäminen tehdään suunnitelmallisesti yhdessä. Toimintaa kuvataan 
koulujen opetussuunnitelmissa ja tarkennetaan vuosittain  lukuvuosisuunnitelmissa ja 
vuositiedotteissa.  

 

3.3.6 Pedagoginen kehittäminen ja arviointi 

Opetussuunnitelma on perusopetuksen kasvatus- ja opetustyötä ohjaava asiakirja. 
Opetuksen korkean laadun takaaminen edellyttää sen jatkuvaa kehittämistä. Tämän 
kehittämistyön painopisteitä ovat 
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 aihekokonaisuuksien konkretisoituminen eri oppiaineiden opetuksessa 

 yhtenäisen perusopetuksen tavoitteiden toteuttaminen   

 henkilöstön vahvuuksien käyttöön saaminen 

 opiskelumotivaation kehittäminen mm. erilaisten kokeilujen ja kilpailuiden kautta 

 resurssien järkevästä kohdentaminen työsuunnitelmassa (esim. ryhmäkoot). 

 

Sekä oppilailla että heidän huoltajillaan on mahdollisuus vuosittain tehtävän 
palvelutasomittauksen avulla arvioida koulun toimintaa ja siten vaikuttaa koulun 
toimintakulttuurin kehittymiseen.  Koulujen lukuvuosisuunnitelmissa yksilöidään tarkemmin 
mittauksen kohteet ja muodot. 

 

3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat 
 
Opetuksessa käytetään oppilaiden edellytykset huomioon ottavia, eri ikäkausiin sekä 
erilaisiin oppimistehtäviin ja -tilanteisiin soveltuvia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja. 
Niiden avulla tuetaan ja ohjataan koko opetusryhmän ja yksittäisen oppilaan oppimista. 
Menetelmien ja työtapojen valinnalla luodaan sellaisia vuorovaikutteisen oppimisen sekä 
yhdessä ja yksin työskentelyn tilanteita, joissa oppilaat voivat kehittää oppimisen ja oman 
tulevaisuutensa kannalta tärkeitä taitoja. Näitä ovat mm. ajattelun ja ongelmanratkaisun, 
työskentelyn ja vuorovaikutuksen, itsetuntemuksen ja vastuullisuuden, osallistumisen ja 
vaikuttamisen sekä ilmaisun ja käden taidot. Työskentelyn tulee edistää monipuolisesti 
tieto- ja viestintätekniikan sekä verkossa toimimisen taitoja. Menetelmien ja työtapojen 
tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, 
elämyksiin ja leikkiin. 
 
Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja suunnittelee työtavat vuorovaikutuksessa 
oppilaiden kanssa. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne 

 virittävät halun oppia 

 ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen 

 ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien lähtökohdat ja tavoitteet 

 aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti 

 edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä 
harjaantumista 

 kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja 

 tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista 

 edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun 
kantamista toisista 

 kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia 
palautetta oman toiminnan reflektointia varten 

 auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa 
siihen. 

 kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa 
 
 
Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino ottaa 
huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. Huomiota kiinnitetään eri 
oppilaille ominaisiin oppimistapoihin ja työskentelyn rytmiin, erilaisiin valmiuksiin ja 
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kiinnostuksen kohteisiin sekä itsetuntoon ja motivaatioon kytkeytyviin emotionaalisiin 
tarpeisiin. Tyttöjen ja poikien väliset sekä oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat 
otetaan huomioon. Eriyttämisellä vaikutetaan oppimismotivaation. Opetusta eriyttämällä 
oppilaille voidaan tuottaa sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota 
mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vahvuuksien mukaisesti. Tällöin on tärkeää 
hyödyntää samassa opetusryhmässä olevien oppilaiden erilaista osaamista ja 
harrastuneisuutta. 
 
Eriyttäminen edellyttää opettajalta kasvun ja oppimisen prosessien tuntemista, 
opetusryhmän toiminnan ja ilmapiirin sekä oppilaiden kehittymisen seurantaa ja oppimisen 
arviointia. Opettajien keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien, muun henkilöstön ja 
eri asiantuntijoiden kanssa tukee eriyttämistä.  
 
Eriyttämisen kolme keskeistä ulottuvuutta liittyvät opiskelun laajuuden, syvyyden ja 
etenemisnopeuden vaihteluun. Eriyttäminen voi kohdistua muun muassa opetuksen 
sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin, työtapoihin sekä koulu- ja 
kotitehtävien määrään ja käytettävissä olevaan aikaan. Oppimisympäristöä ja työtapoja 
voidaan muokata esimerkiksi luomalla tilaisuuksia oppilaiden osallistumiseen, tarjoamalla 
valinnanmahdollisuuksia, säätelemällä tilankäyttöä, ryhmittelemällä oppilaita joustavasti ja 
hyödyntämällä koulun ulkopuolella tapahtuvia oppimistilanteita. Oppilasta ohjataan 
oppimaan itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla. Opetuksessa otetaan huomioon 
oppilaiden kiinnostuksen kohteet kytkemällä opittavat tiedot ja taidot oppilaille 
merkityksellisiin kokemuksiin ja toimintamuotoihin. Oppilaat voivat tarvita erilaisia 
mahdollisuuksia osaamisensa ja edistymisensä näyttämiseen ja hyötyvät aina 
yksilöllisestä palautteesta. 
 
Kun opetusta toteutetaan yhdysluokissa tai yhdessä esiopetusryhmän kanssa, oppilaiden 
ikä ja kehitysvaihe sekä eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus tulee ottaa 
huomioon. 
 
RUSKO 
 
Työtapojen valinnassa opettaja ottaa huomioon oppilaan yksilölliset ja ikäryhmän 
edellytykset tehokkaaseen oppimiseen sekä oman persoonallisuutensa. Työtapojen tulee 
olla monipuolisia, opetussuunnitelman oppimiskäsityksen mukaisia ja tuettava oppilaan 
kehittymistä oppijana. Myös opetusta eheyttävät aihekokonaisuudet otetaan huomioon 
työtapojen valinnassa.  Koulujen työsuunnitelmissa voidaan vuosittain valita työtapoihin 
liittyviä kehittämiskohteita.  

  
4. luku   Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 
 
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 
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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 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 asuinkunta9. 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 
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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 opetuksen järjestäjä niitä 
tarjoaa. Suunnittelemalla ne osaksi oppilaan päivää voidaan lisätä myös turvallisuuden ja 
yhteisöllisyyden kokemuksia. 

 
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. 
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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 pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki 
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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 
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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 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 Ruskolla 
 
Oppimisen ja koulunkäynnin riittävä ja oikea-aikainen tuki on jokaisen oppilaan oikeus 
Ruskon kunnassa. Tukea tarjotaan osana jokapäiväistä perusopetusta moniammatillisen 
yhteistyön puitteissa. Perusopetus on avointa, yhteisöllistä ja psyykkisiä perustarpeita 
tukevaa. Ruskolla yhteisöllisyyttä lisätään mm. kerhotoiminnalla ja opettajien yhteistyöllä 
sekä tarpeen mukaan opetusryhmien joustavalla muuntelulla. Opettaja saa tietoa 
opetusryhmästä ja oppilaista havainnoimalla, ohjauksellisin keskusteluin sekä oppilaiden 
näyttöjen perusteella. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus antaa näyttöjä osaamisestaan 
monipuolisin ja joustavin koejärjestelyin. Opettaja voi myös kartoittaa luokkansa taitotasoa 
normatiivisin testein. Erityisopettajat järjestämät koko ikäluokan kattavat kartoitukset 
kielellisistä ja matemaattisista valmiuksista pidetään 3. luokan keväällä ja 7. luokan 
syksyllä. 
 
Yleisessä tuessa oppilaalle tarjotaan seuraavia tuen muotoja ja hänelle voidaan laatia 
oppimissuunnitelma: 

 opetuksen eriyttäminen 

 joustava opetusryhmien muodostaminen 

 tukiopetus 

 kerhotoiminta 

 aamu- ja iltapäivätoiminta 

 osa-aikainen erityisopetus 

 erityisoppimateriaali 

 oppimissuunnitelma 

 oppilashuoltotyö 

 koulukuraattori- ja psykologipalvelut 

 kouluterveydenhuolto 
 

Luokanopettaja/-valvoja tukee ja seuraa oppilaan koulunkäyntiä ja huolehtii 
yhteydenpidosta huoltajiin oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.  
 
Mikäli oppilaan saama yleinen tuki ei riitä, laatii luokanopettaja/ -valvoja hänestä 
pedagogisen arvion. Erityisopettaja voi olla laatimisessa apuna. Pedagogisen arvion 
perusteella oppilashuoltoryhmä päättää, siirtyykö oppilas tehostetun tuen piiriin. Mikäli 
oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin, laatii luokanvalvoja/aineenopettaja hänelle 
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oppimissuunnitelman, joka on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukena. Tehostetussa 
tuessa tarkoituksena on ehkäistä ongelmien kasvamista ja kasautumista. 
 
Kun tehostettu tuki on ollut suunniteltua ja riittävän pitkäkestoista, mutta oppilaan saama 
tuki ei ole silti riittävää, laativat opettajat yhteistyössä pedagogisen selvityksen. 
Luokanopettaja/-valvoja vastaa selvityksen syntymisestä. Pedagoginen selvitys käsitellään 
oppilashuoltoryhmässä, ja sen perusteella päätetään, siirtyykö oppilas erityisen tuen piiriin 
vai jatkaako edelleen tehostetun tuen oppilaana. Oppilaan siirtyessä erityisen tuen 
oppilaaksi, tehdään siirtymisestä hallinnollinen päätös ja oppilaalle laaditaan 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen 
päätös on määräaikainen ja se tarkistetaan 3. luokan alussa ja 6. luokan lopussa.  
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           Perusopetus Ruskon kunnassa 1.1.2011  

 

 

 

                           3.                          3. 

 

 

                2. 

 

       1.  

 

 

 

Oppilas: kaikki toiminta ohjauksellista, joustava liikkuminen tuen eri portailla esiintyvien tarpeiden mukaan 

Vanhemmat: kaikki toiminta yhteistyössä vanhempien kanssa     Oppilashuoltoryhmä: suunnittelu, 

organisaatio, seuranta 

 

1. Pedagoginen keskustelu oppilaiden ja opettajien kesken ja havainnointi, oppilaiden kokeet, seulat 
(lo/ao) 

2. Pedagoginen keskustelu ja havainnointi, oppiaineiden kokeet, erityisopettajan testit (3.lk kevät  ja 7.lk 

syksy)  

3. Moniammatillinen pedagoginen keskustelu ja havainnot, testit  

hyvin toimiva PERUSOPETUS:avoin, yhteisöllinen, psyykkisiä perustarpeita tukeva 

                                                 pedagogiikan yleinen kehittämistarve                                                              

eriyttämistarve 

YLEINEN TUKI     ops, luokanvalvojan kansio 

pedagoginen arvio opettajat, erityisopettaja konsulttina OHR:                                              

yleinen tuki ei riitä/riittää joillekin oppilaille 
 

 

           TEHOSTETTU TUKI        oppimissuunn.  

pedagoginen selvitys       opettajat yhdessä, moniammatill. konsultaatio: 

tehostettu tuki ei riitä oppilaalle, vaikka suunniteltu hyvin ja riittävän pitkäkestoista 

ERITYINEN TUKI     hojks,määräaikainen erityisen 

tuen päätös 
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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 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 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. Oppimissuunnitelman laativat opettajat yhteistyössä oppilaan ja 
huoltajan kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan 
osuus suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille. 
 
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 
 
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. Ensimmäisen luokan oppilaiden oppimissuunnitelma voi rakentua lapsen 
esiopetuksen oppimissuunnitelman pohjalle, jos sellainen on tehty. 
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Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. 
Oppimissuunnitelmaan ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla 
muutoksenhakukeinoilla.  
 
Opetussuunnitelmassa voidaan päättää, että eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä 
vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti. Jos 
tällainen hallintopäätös tehdään yksittäisen oppilaan kohdalla, tulee hänelle laatia 
oppimissuunnitelma. Siinä on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan 
opinto-ohjelmaan, ja määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu sekä mahdolliset 
erityistavoitteet. 
  
Oppilaan opiskelu voidaan järjestää erityisin opetusjärjestelyin, jos oppilaalla katsotaan 
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. 
 
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 
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). 
 
RUSKO 
 
Oppimissuunnitelman tarkoituksena on, että oppilas oppii ottamaan yhä enemmän 
vastuuta opiskelustaan, sitoutumaan opiskeluunsa ja saamaan siihen enemmän 
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tavoitteellisuutta. Lisäksi oppimissuunnitelman laatimisella annetaan huoltajalle tietoa, jotta 
hän voi entistä paremmin tukea oppilasta tämän opiskelussa. 
 
Yleisessä tuessa luokanopettaja/-valvoja voi laatia oppilaalle oppimissuunnitelman, mikäli 
kokee suunnitelmallisuuden auttavan oppilasta oppimisessa tai koulunkäynnin 
sujumisessa. Oppimissuunnitelman on hyvä olla kaikkien oppilasta opettavien opettajien 
tiedossa. Oppimissuunnitelman lomakemallina käytetään samaa kaavaketta kuin 
tehostetussa tuessa soveltuvin osin. 
 
Tehostetun tuen piirissä olevalle oppilaalle laaditaan aina oppimissuunnitelma. 
Oppimissuunnitelman laatimisesta vastaa luokanopettaja/-valvoja. Oppimissuunnitelmaan 
kirjataan 

 oppilaan perustiedot ja huoltajien yhteystiedot 

 kouluhistoria ja koulunkäynnin nykytila 

 oppimisvalmiudet ja oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 

 oppimissuunnitelmaan laatimispäivä ja laatimiseen osallistuneiden nimet 

 opetuksen ja tukitoiminen järjestäminen (tavoitteet, koulun ja kodin tuki, muu tuki) 

 edistyminen ja seuranta 

 oppimissuunnitelman arviointi ja tarkastaminen 
Luokanopettaja/-valvoja vastaa oppimissuunnitelman tietoon saattamisesta muille 
oppilasta opettaville opettajille. Hän myös vastaa huoltajien kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä.  
 
Ruskon kunnassa oppilaalla tulee olla ollut oppimissuunnitelma käytössä neljä kuukautta 
ennen erityisen tuen oppilaaksi siirtämistä. Myös erityisen tuen päätöksen purkautuessa 
laaditaan oppilaalle oppimissuunnitelma. 
  

4.5.2 Vuosiluokkiin sitomaton opetus  

Eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta 
oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti. Silloin, kun käytetään vuosiluokkiin 
sitomatonta opetuksen järjestelyä, oppilaalle on laadittava henkilökohtainen 
oppimissuunnitelma. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman avulla oppilaan erityisluonne 
oppijana voidaan ottaa yksilöllisemmin huomioon. Opetussuunnitelmassa määrätään 
opintokokonaisuuksista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa 
etenemiseen asianomaisessa aineessa. Oppimissuunnitelma laaditaan aina oppilaan, 
huoltajan ja opettajan yhteistyönä. Oppimissuunnitelman avulla voidaan konkreettisesti 
sopia kodin ja koulun vastuista oppilaan kehityksen tukemisessa ja antaa vastuuta myös 
oppilaalle itselleen. Vuosiluokkiin jakamattomassa järjestelmässä oppimissuunnitelma on 
samalla lapsen henkilökohtainen opinto-ohjelma. 

Vuosiluokkiin sitomaton alkuopetus tarjoaa mahdollisuuden aloittaa koulunkäynti oppilaan 
omien edellytysten mukaan. Vuosiluokkiin sitomattoman alkuopetuksen tuella myös 
oppilaat, jotka muutoin olisivat esimerkiksi kerranneet esikouluvuotensa, pääsevät 
aloittamaan koulunkäynnin oman ikäryhmänsä mukana. Vuosiluokkiin sitomattomaan 
alkuopetukseen on mahdollista käyttää lisävuosi eli alkuopetuksen aika voi olla yhteensä 
kolme vuotta. Lisävuoden tarve arvioidaan yksilöllisesti viimeistään toisena 
kevätlukukautena. Erityislastentarhanopettaja tai erityisluokanopettaja suosittelee 
huoltajille vuosiluokkiin sitomatonta alkuopetusta esiopetuksessa ilmenneiden vaikeuksien 
tai kouluvalmiustestien tulosten perusteella tai mikäli oppilaalla on yksitoistavuotinen 
oppivelvollisuus. Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa luokanopettaja ja 
erityisluokanopettaja toimivat yhteistyössä. 
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Vuosiluokkiin sitomaton oppilas siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle 
vuosiluokalle. Yhdeksännellä vuosiluokalla oppilas luetaan asianomaisen vuosiluokan 
oppilaaksi niin kauan kuin oppilas saa päättötodistuksen tai hän eroaa koulusta. 
Mahdollisuudesta suorittaa opinnoissa etenemisen esteenä oleva opintokokonaisuus 
erillisessä kokeessa sekä vuosiluokalle jäämisestä yleisen koulumenestyksen vuoksi on 
voimassa, mitä Perusopetusasetuksen 11 § 1 ja 2 momentissa säädetään 
(Perusopetusasetus 11§). 

 Opetuksenjärjestäjä myöntää oppilaitokselle luvan vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen 
toteuttamiseen (hallinnollinen päätös). Jos vuosiluokkiin sitomaton järjestely koskee vain 
muutamia oppilaita, voi määrittelyn tehdä opetussuunnitelman sijaan kullekin oman opinto-
ohjelman mukaan etenevälle oppilaalle laadittavassa oppimissuunnitelmassa. 

 
4.5.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
 
Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta 
tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun 
tuen antaminen. 
 
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 
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 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 

 
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. HOJKSiin 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 HOJKSiin, ja hyödyntää tätä tietoa suunnitelman toteutumista arvioitaessa. 
Jos oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma. 
 
RUSKO 
 
Ruskolla henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) 
laadinnasta vastaa erityisopettaja yhteistyössä luokan- ja aineenopettajien sekä huoltajien 
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kanssa. HOJKS laaditaan erityisen tuen oppilaille joka luokka-asteella ja sen tulisi olla 
laadittu marraskuun loppuun mennessä. HOJKS asiakirjaa muokataan tuen tarpeen 
muuttuessa, asiakirjan seurannasta ja arvioinnista vastaa erityisopettaja. HOJKS 
tarkistetaan vähintään kerran kevätlukukauden aikana. 
 
Erityisopettaja vastaa HOJKSiin kirjattujen opetuksen kannalta oleellisten tietojen tiedoksi 
saattamisesta oppilasta opettaville opettajille. 

 
5. luku    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. 
 
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.  
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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. 
 
RUSKO  
 
Tukiopetus on erityttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen 
ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus aloitetaan heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta 
oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen 
oppiaineessa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus 
osallistua tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee 
ensisijaisesti opettaja. Tukiopetus järjestetään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien 
kanssa, ja heille annetaan tieto tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta järjestetään 
niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on 
tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta annetaan pääsääntöisesti oppilaan työjärjestyksen 
mukaisten oppituntien ulkopuolella. 
 
Tukiopetuksen menetelmät, joilla tuetaan oppilaan opintojen etenemistä: 

 tukiopetusta voidaan antaa joko yksilöllisesti tai pienryhmässä pääsääntöisesti 
oppituntien ulkopuolisena aikana 

 oppilasryhmä voi koostua yhden tai useamman luokan oppilaista, jotka 
tarvitsevat samantyyppistä tukea opiskeluunsa 

 opettaja keskustelee tarpeen vaatiessa oppilaan perheen kanssa tukiopetuksen 
tarpeesta ja sisällöstä ja tiedottaa tukiopetuksen ajankohdasta 

Oppilas ja hänen perheensä sitoutuvat yhdessä sovittuihin tukiopetuksen tavoitteisiin ja 
aikatauluun. 
 

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 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 
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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 osa-
aikainen erityisopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKSiin. 
 
RUSKO  
 
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan, kun tukiopetus ei riitä tai sitä annetaan oppilaalle, 
jolla on 

 ennakoitavissa olevia lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia 

 ilmitulleita oppimisvaikeuksia 

 puheen artikulaatio yms. vaikeuksia 
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, 
pienryhmässä tai yksilöllisesti. Osa-aikaista erityisopetusta säännöllisesti saavien 
oppilaiden arvioinnista neuvotellaan erityisopettajan kanssa. Huoltajille tiedotetaan 
erityisopettajan toimesta usein toistuvasta osa-aikaisen erityisopetuksen tuesta. 
 
 

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 
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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 
HOJKSin 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. 
 
RUSKO  
 
Erityisopetus voidaan järjestää muun opetuksen yhteydessä (integraatio), opiskeluna 
avustajan tuella, erilaisissa pienryhmissä tai osittain tai kokonaan erityisryhmässä. 
Erityisen tuen piirissä olevan oppilaan mahdollisuuksia opiskella yleisopetuksen ryhmässä 
tuetaan aina kun se on tarkoituksenmukaista ja perusteltua oppilaan kannalta.  
 
Ruskon kunnan perusopetuksessa on yksi erityisluokka 1.-6. luokan oppilaille Laukolan 
koulussa. Mikäli tarjotut erityisopetuksen muodot eivät ole riittävät oppilaan oppimisen ja 
koulunkäynnin tueksi, etsitään hänelle sopivaa oppimispaikkaa ympäristökuntien 
tarjonnasta.  
 

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. 
 
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 
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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 HOJKSissa. Kunkin 
oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä 
laativat edellä mainitut HOJKSin 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. 
 
RUSKO  
 
Oppilaan yksilöidyt oppiaineet määräytyvät pedagogisen selvityksen perusteella tukeutuen 
mm. ammattilausuntoihin oppilaan taidoista. Erityisopettaja laatii esityksen johtavalle 
rehtorille oppilaan siirtämiseksi erityisen tuen oppilaaksi. Esityksesä on mainittu myös 
oppilaan yksilöitävät oppiaineet. Hallinnollisen päätöksen jälkeen yksilöinnit huomioidaan 
oppilaalle ladittavassa HOJKissa. Mikäli oppilaalle tulee myöhemmin tarvetta lisätä 
yksilöityjä oppiaineita, tekee erityisopettaja oppilaasta uuden pedagogisen selvityksen ja 
esityksen asiasta johtavalle rehtorille, joka hallinnollisella päätöksellä vahvistaa myös 
nämä.  
 

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 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 
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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 osa-alueisiin 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. 
 
RUSKO  
 
Erityisopetuksen tavoite on auttaa oppilasta suorittamaan oppivelvollisuus omien 
edellytystensä mukaan joko integroidusti yleisopetuksen ryhmässä tai erityisryhmässä 
yhdessä ikätovereittensa kanssa sekä taata mahdollisuus jatko-opintoihin. 
Oppivelvollisuuden voi suorittaa pidennettynä, siten kuin se on erityisopetukseen 
ottamisen päätöksessä määrätty. Oppivelvollisuus voi alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 
kuusi vuotta ja kaksi ensimmäistä vuotta voivat olla esiasteen opetusta. Oppilaalla on 
HOJKS esiopetuksesta alkaen ja siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen tapahtuu 
saattaen moniammatillisena yhteistyönä. Mikäli on tarvetta yhdistää oppiaineita 
oppiainekokonaisuuksiksi tai jakaa osa-alueisiin, tapahtuu se erityisopettajan johdolla ja 
arvioimana. Tarpeen mukaan koulupaikkaa etsitään tällöin ympäristökunnista. 
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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 oppilaan koko potentiaalin käyttöön saaminen. Koulupäivän eri 
toimintoja hyödynnetään oppimisessa. Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan kunkin 
toiminta-alueen tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä edistymisen seuranta ja arviointi 
kuvataan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. 
Tavoitteet asetetaan yksilöllisesti siten, että ne ovat saavutettavissa olevia ja oppilaalle 
mielekkäitä. 
 
Toiminta-alueet voivat sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla 
on vahvuuksia jossakin yksittäisessä oppiaineessa. Opetuksen toteuttamisessa eri 
toiminta-alueiden sisältöjä voidaan yhdistää. Toiminta-alueittain järjestettyyn opetukseen 
liittyy aina myös kuntouttavia ja hoitavia elementtejä. Opetuksen suunnittelu ja 
toteuttaminen edellyttää oppilaan opettajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden 
välistä yhteistyötä. 
 
Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain. Arviointi 
annetaan aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen 
tavoitteita ja sisältöjä, tämä voidaan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen 
liitteessä. 
 
Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta, 
edistää kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä antaa mahdollisuuksia 
monipuolisesti harjoitella taitoja arjen eri tilanteissa. Motoristen taitojen opetuksen tulee 
sisältää motoristen toimintojen suunnittelun ja ohjauksen, tasapainon, koordinaation, 
rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita. 
 
Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on kontaktin muodostuminen oppilaan 
kanssa ja sen pohjalle rakentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuottamisen 
harjoittelu. 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 
käytettävissään vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja. Kielen ja kommunikaation opetus 
sisältää kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien, 
symbolien, kirjainten ja sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-
alueita. Kommunikaatiotaitoja harjoitellaan eri tilanteissa koulupäivän aikana.  
 
Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen 
kehittyminen. Opetuksen tulee sisältää sosiaalisissa ympäristöissä toimimista sekä 
vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua tukevia osa-alueita. Oppilaan itsetuntemusta ja 
oppimismotivaatiota tuetaan luomalla edellytykset onnistumisen kokemuksiin ja 
vahvistamalla myönteistä sosiaalisen oppimisen ilmapiiriä.  
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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.  
 
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, sosiaalisten sekä 
kognitiivisten taitojen kehittymiselle ja harjoittelulle. Ne puolestaan vahvistavat päivittäisten 
taitojen hallintaa. 
 
RUSKO  
 
Kunta järjestää vaikeimmin kehitysvammaisten lasten erityisopetuksen ostopalveluna 
jonkun palvelua tuottavan tahon kanssa. Tilanne arvioidaan yksilöllisesti. 
 
 

5.2 Ohjauksellinen ja muu tuki 
 
5.2.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 
 
Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Opetus ja kasvatus tulee järjestää 
yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman 
kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Oppilas elää 
samanaikaisesti kodin ja koulun vaikutuspiirissä.  Tämä edellyttää näiden 
kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaan kokonaisvaltaisen terveen 
kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan 
oppilaantuntemusta ja auttaa opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 
Huoltajalla 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 
nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. 
 
On tärkeää, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustyön tavoitteiden 
asettamiseen, suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Koulun 
on oltava yhteistyössä huoltajan kanssa niin, että hän voi osaltaan tukea lapsensa 
tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä 
yhteisö- että yksilötasolla. 
 
Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. 
Yhteistyö edellyttää koulun henkilöstön aktiivisuutta ja aloitteellisuutta sekä keskustelua ja 
tiedottamista huoltajan, opettajan ja oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön 
lähtökohtana on eri osapuolien keskinäinen kunnioitus. Kodin ja koulun yhteistyössä 
otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä perheen kieli- ja 
kulttuuritausta. 
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Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, opintoihin 
liittyvästä arvioinnista, oppilaan tuen tarpeista ja tuen saannin mahdollisuuksista ja 
huoltajan mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä 
kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Kodin ja koulun yhteistyössä 
seurataan oppilaan poissaoloja. Luvattomista poissaoloista tulee ilmoittaa oppilaan 
huoltajalle. Koulun tulee antaa huoltajille tietoa oppilashuollon toiminnasta sekä 
kouluyhteisön toimintamalleista ja tiedottamiskäytänteistä erilaisissa ongelma-, 
onnettomuus- ja kriisitilanteissa. 
 
Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan tukeen liittyvää asiaa, oppilaan huoltajalle tulee antaa 
tietoa oppilasta koskevien tietojen käsittelyyn, tietojensaantiin ja niiden luovuttamiseen 
sekä salassapitoon liittyvistä kysymyksistä. Huoltajan kanssa tulee käydä läpi esimerkiksi 
huoltajan yksilöidyn kirjallisen suostumuksen merkitys oppilasta koskevan asian 
käsittelyssä sekä yhteistyön merkitys oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen 
tukemisessa. 
 
Ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä 
ja luodaan pohja myös huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle. Erilaisia kodin ja koulun 
vuoropuhelua tukevia yhteistyömuotoja tulee kehittää koko perusopetuksen ajan ja 
erityisesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai muissa siirtymävaiheissa. Tieto- ja 
viestintätekniikkaa käytetään parantamaan ja monipuolistamaan tiedon kulkua ja 
yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä. Yhteistyö järjestetään siten, että oppilashuollon ja 
moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla oppilaan koulunkäyntiä ja hyvinvointia voidaan 
tukea. Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajalle tulee antaa tietoa ja mahdollisuus 
keskustella oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista 
oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa. 
 
RUSKO 
 
Yhteinen kasvatusvastuu toteutuu koulun ja kodin yhteistyössä, jonka tavoitteena on 
edistää oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa ja tukea oppilaan 
kasvua kouluyhteisön jäseneksi. Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja 
nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta kouluyhteisön jäsenenä. 
Koulussa oppilaan lähiaikuinen on luokanopettaja/-valvoja. Koulu tukee käytettävissä 
olevin keinoin huoltajia niin, että he voivat osaltaan vastata lastensa tavoitteellisesta 
kasvatuksesta ja oppimisesta myös koulutyössä.  
 
Ruskon kunnan kouluissa oppilaiden sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön tulee 
pohjautua keskinäiseen luottamukseen kotien ja koulujen välillä. Yhteistyön lähtökohtana 
tulee olla avoin yhteydenpito osapuolten kesken. Luokanopettaja/-valvoja seuraa oppilaan 
koulutyötä, poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista välittömästi kotiin.  
 
Jokainen koulu tiedottaa koteja vuotuisista yhteistyönsä muodoista koulutyön alettua. 
Opettajien ja muun koulun henkilöstön välittömän yhteistyön lisäksi on Ruskon kouluissa 
yhtenä yhteistyön muotona moniammatillinen yhteistyöelin, oppilashuoltoryhmä.  
 
Ruskon kouluissa vuosiluokilla 1-9 järjestetään tarvittaessa/mahdollisuuksien mukaan 
vuosittain yhteistyökeskusteluja kodin ja koulun välillä. Näissä keskusteluissa ovat läsnä 
oppilas (vuosiluokat 6-9), oppilaan huoltaja/huoltajat sekä koulun opettaja. 
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Tämän lisäksi kouluissa tulee järjestää koulukohtaisesti mahdollisuuksien mukaan riittävä 
määrä vanhempainiltoja tai muun tyyppisiä tapaamisia taikka tiedotustilaisuuksia, joiden 
tarkoituksena on mahdollistaa tutustuminen koulun kulttuuriin sekä antaa mahdollisuus 
huoltajille olla osaltaan vaikuttamassa ja tulla kuulluksi koulun kasvatustavoitteita 
koskevissa keskusteluissa. Huoltajille tulee myös antaa tietoa opetussuunnitelmasta ja 
opetuksen järjestämisestä. Tarpeen mukaan järjestettävien henkilökohtaisten tapaamisten 
lisäksi, tätä tuetaan koulun kirjallisilla tiedotteilla ja mahdollisilla opinto-oppailla. 
 
Tietotekniikan roolia koulun ja kodin yhteistyön yhtenä muotona tulee hyödyntää. Koulujen 
omat sivut ym. käytössä olevat kanavat ovat suositeltavia lisätapoja yhteistyön 
tehostamiseksi. 
 
Koulujen vanhempainyhdistykset edistävät osaltaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä. 
Vanhempainyhdistyksen rooli määräytyy niille suunnattujen tehtävien kautta. Tästä sekä 
muusta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä kerrotaan koulukohtaisissa strategioissa ja 
vuosisuunnitelmissa. 
 
Peruskoulun päättövaiheessa huoltajille järjestetään koulukohtaisesti tiedotus- ja 
keskustelutilaisuus oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä opinto-ohjaajan ja 
oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa. 
 

5.2.2 Ohjauksen järjestäminen 
 
Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta. Ohjaustoiminnan 
tarkoituksena on tukea oppilaan onnistumista perusopetuksen eri vaiheissa, vahvistaa 
opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta sekä kehittää oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan 
koskevia valintoja perusopetuksen aikana ja sen jälkeen. Opintojen edetessä työelämään 
tutustumisen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen suunnittelemisen merkitys kasvaa. 
Ohjauksella vahvistetaan myös yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia erilaisissa ryhmissä ja 
ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä. Ohjauksen tehtävänä on osaltaan estää 
oppilaiden syrjäytymistä ja edistää tasa-arvoa. Oppilaanohjauksen tehtävä sekä yleiset 
tavoitteet ja tavoitteet vuosiluokilla 1 – 2, 3 – 6 ja 7 – 9 täsmennetään luvussa 7.21. 
 
Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, esiopetuksen 
tuottamat valmiudet huomioonottava ja toisen asteen opintoihin ohjaava jatkumo. 
Ohjauksesta huolehtivat opettajat ja oppilaanohjaaja sekä muu henkilöstö, jotka toimivat 
yhteistyössä oppilaan koko perusopetuksen ajan ja eri nivelvaiheissa. 
 
Työelämään tutustumisen keskeisiä toteuttamismuotoja ovat työelämän ja yhteiskunnan 
eri osa-alueiden edustajien vierailut oppitunneilla, työpaikkakäynnit, erilaiset 
yhteistyöprojektit, eri alojen tiedotusmateriaalin käyttö opetuksessa sekä työelämään 
tutustumisjaksot (TET) tai työpaikalla tapahtuva opiskelu. Eri oppiaineiden ja 
aihekokonaisuuksien opetukseen tulee sisällyttää ainesta, joka liittää opiskelun tuottamat 
tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. 
 
Oppilaalla ja huoltajalla tulee olla mahdollisuus saada tietoa perusopetuksen työtavoista, 
valinnanmahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle, opinnoille ja 
tulevaisuudelle. On tärkeää, että huoltajalla on tarvittaessa mahdollisuus keskustella 
koulun edustajien kanssa oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä. 
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Ohjaus osana yleistä tukea 
 
Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden 
opiskelussa edellä esitettyjen tavoitteiden mukaisesti ja siten ehkäistä ennalta opintoihin 
liittyvien ongelmien syntymistä. Opettajan tehtävänä on myös oppilaiden persoonallisen 
kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, 
oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen. Monipuolista palautetta 
käytetään suunnitelmallisesti oppilaiden kannustamiseen ja ohjaamiseen. 
 
Ohjaus tehostetun tuen aikana 
 
Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta tehostettuun 
tukeen. Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan 
oppilaan yleisen tuen aikana saaman ohjauksen riittävyys ja kohdentuminen oppilaan 
tarpeita vastaavasti. Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan 
tarvittaessa myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Huomiota 
kiinnitetään oppilaan opiskelutavoissa ja -taidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdollisesti 
ilmeneviin tuen tarpeisiin sekä taitoja vahvistaviin ja opiskelumotivaatiota lisääviin 
toimintatapoihin ja opiskelun sisältöihin. Ohjauksella vahvistetaan tukea tarvitsevan 
oppilaan itseluottamusta ja ymmärrystä opiskelun merkityksestä omalle tulevaisuudelle. 
 
Ohjaus erityisen tuen aikana 
 
Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen 
aikana annetun ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet yksilölliseen ja 
ryhmässä tapahtuvaan ohjaukseen jatkossa. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle 
laadittavaan HOJKSiin kirjataan myös ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. 
Ohjauksen avulla jatketaan oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitojen sekä itseluottamuksen, 
opiskelumotivaation ja työelämätuntemuksen vahvistamista. Päättövaiheen ohjauksessa 
on tärkeä tuoda esille oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia ja selvittää 
oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen. Ohjauksellista tukea suunniteltaessa tehdään 
tiivistä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös oppilashuollon 
palveluista vastaavan henkilöstön ja oppilasta mahdollisesti avustavan muun henkilöstön 
asiantuntemusta. 
 
RUSKO  
 
Yleisessä tuessa keskeinen asia on ohjaus, mikä sisältyy kaikkiin oppiaineisiin ja on siten 
kaikkien oppilasta opettavien opettajien tehtävä. Ohjauksella on keskeinen merkitys myös 
ennaltaehkäisevänä toimintamuotona. Tavoitteena on, että koulussa havaitaan 
oppimisvaikeudet, opiskelumotivaation lasku, oppilaan käyttäytymisessä tapahtuvat 
muutokset ja sellaiset ulkoisten tekijöiden muutokset, jotka voivat vaikuttaa 
oppimistapahtumaan tai koulussa viihtymiseen. Kasvaessaan ja kehittyessään oppilas itse 
kantaa enenevässä määrin vastuuta omasta toiminnastaan. 

 

Maunun koulussa aineenopettajien lisäksi oppilasta ohjaa myös opinto-ohjaaja. Opinto-
ohjaajan tehtävänä on oppilaan persoonallisen ja terveen kasvun, kehityksen ja 
osallisuuden tukeminen. Oppilaanohjaaja huolehtii tiedonsiirrosta opettajien ja muun 
henkilökunnan kesken peruskoulun päättyessä sekä  tiedottaa oppilaalle ja huoltajille 
koulun työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja 
tulevaisuudelle.  
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Maunun koululla oppilaanohjaaja toimii yhteyshenkilönä oppilaitosten ja paikallisen työ- ja 
elinkeinoelämän kanssa. 7. vuosiluokalla oppilaat osallistuvat kahden päivän mittaiseen 
TET-harjoitteluun sekä yhteen keittiöpäivään kunnan koulukeittiössä. 9. vuosiluokalla 
oppilailla on viikon mittainen TET-jakso syyslukukaudella. TET-jakson arvioinnin suorittaa 
harjoittelupaikka. 

 

5.2.3 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen 
 
Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen 
osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemisja 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 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. Opettajan tehtävänä 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. 
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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. 
 
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. 
 
RUSKO  
 
 
Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestetään oppilaskohtaisesti HOJKSin laadinnassa 
ilmenneiden tarpeiden mukaan. Avustajapalveluiden laajuudesta tekee päätöksen johtava 
rehtori. 
 
 

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 
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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. 
 
RUSKO 
 
Oppilaskerhot tarjoavat mielekästä toimintaa oppilaiden iltapäivään ja ovat lisänä 
yhdistysten ja seurojen tarjoamalle harrastustoiminnalle. Kerhojen sosiaalinen merkitys voi 
olla tärkeä oppilaalle. Kerhotoiminnan kautta tuetaan oppilaan sosiaalista kasvua ja 
itsensä monipuolista kehittämistä. Kerhotoiminta kytkeytyy vahvasti koulujen 
toimintakulttuuriin. Koulujen järjestämä kerhotoiminta toteutetaan lukuvuosittain olemassa 
olevien resurssien puitteissa. Kouluilla voi olla myös ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa 
yhdessä toteutettavia ja koulujen yhteisiä kerhoja.  
 
Kerhoista tiedotetaan lukuvuosittain koulujen omissa tiedotteissa. 
 
 

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 jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Poikkeuksellisesti toimintaan voidaan 
ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan 
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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. 
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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 huoltajan 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 mukaanlukien, 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. 
 
RUSKO 
 
Ruskon kunnassa oppilas ja hänen huoltajansa tekevät hakemuksen Maunun koulun 
oppilashuoltoryhmälle halusta siirtyä joustavan perusopetuksen oppilaaksi. 
Oppilashuoltoryhmä päättää oppilaan siirtymisestä joustavan perusopetuksen oppilaaksi ja 
suunnittelee ko opetuksen järjestämistä. Oppilaalle nimetään vastuuopettaja joustavien 
käytäntöjen toteuttamiseksi. Olemassa olevien resurssien ollessa riittämättömät, voidaan 
oppilaalle etsiä opiskelupaikka ympäristökuntien JOPO-luokilta. 
 
Oppilas voi olla joustavan perusopetuksen oppilas, mikäli vähintään kolme allaolevista 
kriteereistä täyttyy: 

 alhainen koulumotivaatio  

 esiintyy koulupinnausta  

 itsetunto on heikko 

 oppimistulokset ovat heikkoja 

 esiintyy paljon psykososiaalisia oireita 

 vaarana perusopetuksen keskeytyminen  
 

 
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. 
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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 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 
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oppilashuollon yhteistyöhön voi osallistua eri toimijoita salassapidon estämättä toisin kuin 
yksittäistä oppilasta koskevassa asiassa73, 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 psyykkistä 
turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Erilaisissa ongelma-, onnettomuus- 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 työskenteleville79. 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, 
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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. 
 
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, 
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erityisopettaja, oppilaan kanssa työskentelevä koulunkäyntiavustaja, koulupsykologi, 
koulukuraattori ja yläluokilla myös opinto-ohjaaja 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 ja 
osallistumisesta yhdistystoimintaan, sekä tiedot taloudellisesta asemasta, terveydentilasta 
ja vammaisuudesta. 
 
Salassa pidettäviä ovat myös tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, opetuksesta 
vapauttamisesta sekä näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot. Salassa 
pidettäviä ovat myös oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, tiedot 
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 
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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. 
 

5.4.4 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa 
opetussuunnitelmassa 
 
 
Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista 
huolehtiminen. Oppilashuollon avulla pyritään tunnistamaan oppimisvaikeuksia, sosiaalisia 
vaikeuksia ja muita ongelmia riittävän ajoissa ja tukemaan oppilasta ja hänen perhettään. 
Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä 
ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää työyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu 
kaikille kouluyhteisössä työskenteleville, ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa.  
 
Kouluyhteisön kaikkinaiseen hyvinvointiin vaikuttaa jokainen siinä toimiva jäsen. 
Yksittäisen oppilaan, opettajan, koulunkäyntiavustajan ja muun koulun henkilöstön tulee 
omalta osaltaan edistää oppilashuollon tavoitteiden toteutumista. Ennaltaehkäisevän 
oppilashuoltotyön yhteistyökumppaneina kouluilla ovat kuntien nuorisotoimi, seurakunta, 
poliisi, MLL, 4-H –yhdistys sekä palokunta.  
 
Jokainen kunnan koulu nimeää itselleen oppilashuoltoryhmän ja sille puheenjohtajan. 
Puheenjohtaja huolehtii ryhmän säännöllisestä koollekutsumisesta vähintään kerran 
kuukaudessa, Maunun koululla viikottain, Merttelässä vähintään kolme kertaa 
lukuvuodessa. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat: 
 

- luokanopettaja/luokanvalvoja 
- erityisopettaja/-t  
- terveydenhoitaja 
- oppilaanohjaaja 
- koulupsykologi 
- koulukuraattori 
- tarvittaessa koulunkäyntiavustaja 
- rehtori 

 
Oppilashuoltoryhmä toimii koulun sisäisenä sekä kodin ja koulun välisenä 
yhteistyöelimenä oppilashuollollisissa asioissa. Oppilashuoltoryhmä on myös 
yhteydenpitäjä koulun ulkopuolisiin oppilashuollollisiin tahoihin kuten sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiantuntijoihin, joilta se voi pyytää konsultaatiota ja kutsua heitä 
neuvotteluun tarvittaessa. Yksittäisen oppilaan oppilashuollollisten tukitoimien 
suunnittelussa kuullaan lasta/nuorta ja hänen huoltajaansa.  
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Oppilashuoltotyöryhmän vetäjänä toimii erityisopettaja. Muut oppilashuoltoryhmään 
kuuluvat jäsenet toimittavat tiedot käsiteltävistä asioista vetäjälle kaksi päivää ennen 
oppilashuoltoryhmän kokousta. Vetäjän tehtävänä on koota asiat yhteen ja informoida 
muita jäseniä ainakin päivää ennen kokousta.  
 
Kerran lukukaudessa kunnan koordinoiva erityisopettaja kutsuu koolle laajennetun 
oppilashuoltoryhmän. Ryhmään kuuluu jokaisen koulun oppilashuoltoryhmät sekä 
tarvittaessa muita asiantuntijoita. Ryhmässä tavoitteena on mm. kehittää kunnan 
oppilashuollon linjauksia ja arvioida nykyisiä käytäntöjä. 
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lääkäri 

sosiaaliviranomainen 

Keskustelu, eri vaihtoehtojen 

pohtiminen 

interventio 

                     seuranta 

 

Tiedottaminen 

opettaja 

 

 

Salassapito- 

säännökset 
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Tukeakseen joko yksittäisen oppilaan tai koko kouluyhteisön hyvinvointia, turvallisuutta, 
sosiaalista vastuullisuutta ja keskinäisen vuorovaikutuksen edistämistä, on kouluyhteisöllä 
ja huoltajilla mahdollisuus hyödyntää eri asiantuntijatahoja. Ruskon kunnassa näitä 
asiantuntijapalveluja järjestetään joko oman kunnan toimesta, kuntien välisten 
yhteistyösopimuksien nojalla taikka hankitaan ostopalveluina, niitä järjestäviltä tahoilta. 
Näitä asiantuntijapalveluita ovat mm. terveydenhuoltopalvelut, poliisipalvelut, sosiaali- ja 
perhetyö, perheneuvolatyö, kehitysvammaneuvolapalvelut, nuoriso- ja erityisnuorisotyö, 
päihde-, puhe- ja toimintaterapeuttityö, lapsi- ja nuorisopsykiatrinen työ sekä 
seurakuntatyö.  
 
Koulukohtaisesti tulee kouluilla olla kriisiohjeet toimintamalleineen sellaisten normaalista 
poikkeavien tilanteiden varalle, kuten akuutti kiusaustapaus, äkilliset tilanteet kuten 
tapaturma ja vakava sairaus, vakavat uhkatilanteet kuten väkivalta ja ilkivalta, 
suuronnettomuus, itsemurhan uhka, itsemurha koulussa tai koulun ulkopuolella, 
kuolemantapaukset, päihtynyt oppilas koulussa ja tupakointi koulun alueella. Tämän lisäksi 
tulee jokaisella koululla olla kiinteistökohtainen pelastussuunnitelma. 
 
Perusopetuksessa opiskelevalle oppilaalle järjestetään kuljetus perusopetuslain 32 §:n 
mukaisesti. Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta määrittää 
koulukuljetusten järjestämisen periaatteet, joiden mukaan johtaja rehtori tekee 
koulukuljetuspäätökset. 
 

 
6. luku   Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 
 
 

6.1 Saamelaiset 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: 
 
Saamelaisoppilaiden opetuksessa tulee ottaa huomioon, että saamelaiset ovat 
alkuperäiskansa, jolla on oma kieli ja kulttuuri. Saamelaisten luontosuhde, perinteiset 
elinkeinot ja saamelaisyhteisö muodostavat oman kielen ja kulttuurin ytimen, jota 
perusopetus tukee. Osalle oppilaista saamen kieli (pohjois-, inarin- ja koltansaame) on 
äidinkieli ja opetuskieli, osalle kieltä opetetaan vieraana kielenä. Erityistä huomiota 
kiinnitetään perusopetukseen tulevien oppilaiden erilaisiin kielellisiin valmiuksiin. 
Saamenkielisten oppilaiden opetus annetaan pääosin saamen kielellä. 
 
Opetuksen tulee tukea oppilaiden alkuperäistä identiteettiä ja antaa mahdollisuudet oman 
kielen oppimiseen ja kielellisten valmiuksien kehittämiseen. Perusopetuksen tulee edistää 
oman kulttuurin, historian ja pohjoismaisen saamelaisyhteisön tuntemusta ja tietoisuutta 
saamelaisista kansana ja yhtenä maailman alkuperäiskansoista. Opetuksen tavoitteena 
on, että oppilas on perusopetuksen suoritettuaan tietoinen omista juuristaan, 
kulttuuriperinnöstään, eri saamen kielistä, kulttuurialueista ja saamelaisryhmistä.  Koulun 
tulee antaa oppilaille edellytykset terveen itsetunnon kehittymiseen niin, että oppilaat 
voivat säilyttää saamelaisen identiteettinsä sulautumatta pääväestöön. 
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Saamenkielistä opetusta annetaan pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä. 
Saamenkielisten  oppilaiden opetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea kasvua 
aktiiviseen kaksikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen. Saamenkielisessä opetuksessa 
kaikki oppiaineet tukevat oppilaan äidinkielen taitojen kehittymistä.   
 
Opetuksen tulee tukea oppilaiden samastumista kansalliseen kulttuuriperintöönsä ja 
yhteenkuuluvuutta eri maissa asuvien saamelaisten kesken. Opetuksessa noudatetaan 
valtakunnallisia tavoitteita ja oppisisältöjä − kuitenkin siten, että saamelaisen kulttuurin ja 
saamen kielitilanteen erityispiirteet otetaan huomioon. Opetuksessa painotetaan erityisesti 
omaa historiaa sekä saamelaisen nyky-yhteisön, perinteisten elinkeinojen sekä musiikki- 
(luohti, leu´dd), kertoma- (máinnas) ja käsityöperinteen (duodji) tuntemusta.   
 
Opetuksen resurssina käytetään lähiympäristöä, sukuyhteisöä, saamenkielistä mediaa ja 
aktiivisia yhteyksiä muille saamelaisalueille. Koulun tulee oppimisympäristönä tukea 
saamen kielellä annettavaa opetusta.  Koulun tulee myös toimia yhdessä kodin ja 
huoltajien kanssa niin, että saamelaisten kasvatus- ja opetusperinteet tulevat otetuksi 
huomioon. 

Oppilaan tulee saada myönteisiä kokemuksia omasta kulttuuristaan leikin, kerronnan, 
toiminnan ja osallistumisen avulla. Opetus sovitetaan mahdollisuuksien mukaan 
paikallisen saamelaisyhteisön vuoden kiertoon, eri vuodenaikoihin liittyviin perinteisiin 
töihin ja luonnossa tapahtuviin muutoksiin.   

 
6.2 Romanit 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: 
 
Romanioppilaiden opetuksessa tulee huomioida Suomen romanien asema etnisenä ja 
kulttuurisena vähemmistönä. Romanien yhteiskunnallisen integroitumisen ja uuden 
vähemmistöoikeuksia koskevan lainsäädännön myötä koulutukseen sekä ainutlaatuisen 
kieli- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyvät kysymykset tulee ottaa huomioon myös 
perusopetuksessa. Romanikielen opetuksen tulee edistää kaksoisidentiteetin 
muodostumista ja lisätä koulunkäynnin laatua. 
 
Romanikielen opetuksen tulee antaa romanioppilaille luonteva mahdollisuus ilmaista omaa 
vähemmistöidentiteettiään myös koulussa. Opetuksen tulee edistää romanioppilaiden 
oman historian ja kielen tuntemusta sekä tietoisuutta romaneista yhtenä koko maailman ja 
Euroopan merkittävistä vähemmistöistä. 
 
Koulussa tapahtuvan kielenopetuksen merkitys korostuu romanilapsilla erityisesti siksi, 
että perinteisesti Suomen romanikieli on ollut ainoastaan puhuttu kieli. Tämän vuoksi 
romanikielen ja -kulttuurin opetuksessa tulee huomioida oppilaiden erilaiset kielelliset 
valmiudet ja alueelliset erot. Opetuksessa hyödynnetään lähiympäristöä, sukuyhteisöä ja 
romanikielistä mediaa.  
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6.3 Viittomakieliset 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: 
 
Viittomakielinen on kuuro, huonokuuloinen tai kuuleva oppilas, jonka äidinkieli on 
suomalainen viittomakieli. Hän on oppinut viittomakielen ensimmäisenä kielenään, ja se on 
hänen parhaiten hallitsemansa tai jokapäiväisessä elämässä eniten käyttämänsä kieli.  
 
Viittomakielisten opetuksessa noudatetaan peruskoulun yleisiä kasvatus- ja 
oppimistavoitteita soveltaen niitä viittomakieliseen kulttuuriin. Opetuskielenä on 
suomalainen viittomakieli. Sen rinnalla opetuksessa käytetään suomea tai ruotsia luku- ja 
kirjoituskielenä.  
 
Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielistä identiteettiä sekä opettaa heitä 
arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan tasa-arvoisena enemmistökielen ja -kulttuurin 
rinnalla. Oppilaan pitää pystyä tiedostamaan omat kielelliset ja kulttuuriset oikeutensa eri 
tilanteissa, jotta tasa-arvoinen toiminta ja vuorovaikutus olisi mahdollista.  
 
Tavoitteena on myös viittomakielisestä kulttuurista ja toimintatavoista poikkeavan 
äänimaailman ja kuulevien kulttuurin ja toimintatapojen tiedostaminen ja oppiminen niin, 
että joustava toimiminen kahden tai useamman kulttuurin piirissä on mahdollista. 
 
Koska suomalainen viittomakieli on vähemmistökieli ja oppilaiden mahdollisuudet sen 
omaksumiseen ennen kouluikää vaihtelevat suuresti, opetuksessa pitää kiinnittää erityistä 
huomiota mahdollisimman rikkaan viittomakielisen oppimisympäristön luomiseen. 
Viittomakielestä ei ole olemassa yleisesti käytössä olevaa kirjoitusjärjestelmää, joten 
henkilökohtaisen kielellisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Sen lisäksi 
viittomakieliseen viestintään ja tiedonsaantiin hyödynnetään mahdollisimman 
monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia.  
 
 

6.4 Maahanmuuttajat  
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: 
 
Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan näissä perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä 
maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. 
Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteita oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy 
ja maassaoloaika huomioon ottaen. Opetuksella on lisäksi erityistavoitteita. Opetuksen 
tulee tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan 
oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.  
 
Maahanmuuttajalle opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja 
kirjallisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä, mikäli hänen suomen tai ruotsin 
kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. 
Maahanmuuttajille tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää myös oppilaan oman 
äidinkielen opetusta.  

Suomen tai ruotsin kielen ja oppilaan äidinkielen opetuksen ohella tulee maahanmuuttajille 
antaa tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien 
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saavuttamiseksi.  Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi 
olla osa oppilaan kotoutumissuunnitelmaa.  
 
Opetuksessa on otettava huomioon maahanmuuttajaoppilaan aikaisempi oppimishistoria 
sekä kasvatus- ja opetusperinteet. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan 
huomioon perheiden kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan koulujärjestelmästä. 
Huoltajat tutustutetaan suomalaiseen koulujärjestelmään, koulun toiminta-ajatukseen, 
opetussuunnitelmaan, arviointiin, opetusmenetelmiin sekä oppilaan 
oppimissuunnitelmaan. 

Oppilaan ja hänen huoltajiensa tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, 
elämäntavoista, kielistä ja kulttuureista hyödynnetään opetuksessa.  
 
RUSKO 
 
Ruskon  kunnassa annetaan opetus suomen kielellä yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita 
noudattaen. Opetuksen perustana on suomalaisen kulttuuriperinnön siirtäminen oppilaille. 
Opetuksessa huomioidaan eri kulttuurista johtuvat erityistarpeet valtakunnallisten 
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.  Äidinkieleltään ruotsinkielisten ja 
viittomakielisten lasten opetus järjestetään ostopalveluina. Myös vieraskielisten lasten 
valmentava opetus pyritään ostopalveluna 
 
 
 

7. luku   Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 
 

7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: 
 
Opetus voi olla ainejakoista tai eheytettyä. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata 
tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista rakentaen kokonaisuuksia ja 
korostaen yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä.  
 
Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden 
tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta 
eheyttäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin.  
 
Aihekokonaisuudet kuvataan tässä kohdassa, mutta ne toteutuvat eri oppiaineissa niille 
luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. 
Opetussuunnitelmaa laadittaessa aihekokonaisuudet tulee sisällyttää yhteisiin ja 
valinnaisiin oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin, ja niiden tulee näkyä koulun 
toimintakulttuurissa. 
 
1. IHMISENÄ KASVAMINEN 

 
Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on 
tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on 
luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta 
tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä. 
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TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa 
ainutkertaisuuttaan 

 arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän  

 tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle 

 tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana 

 toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

 fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä, tunteiden 
tunnistaminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä 

 oikeudenmukaisuus, tasa-arvo 

 esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta 

 opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen 

 toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, erilaisia 
yhteistoimintatapoja.  

 
2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa 
oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, 
löytämään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen 
vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.  

TAVOITTEET 

Oppilas oppii 

 tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja 
näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja 
eurooppalaista kulttuuria  

 ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman 
sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä  

 tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia 
monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä 

 ymmärtämään kulttuuri-identiteetin osatekijöitä ja niiden merkitystä yksilölle ja 
yhteisölle. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 

 oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaalaisuus ja 
eurooppalaisuus   

 muita kulttuureita ja monikulttuurisuus 

 ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välisen luottamuksen, keskinäisen arvostuksen ja 
onnistuneen yhteistyön edellytyksiä  

 kansainvälisyys eri elämänalueilla ja taidot toimia kansainvälisessä 
vuorovaikutuksessa 

 tapakulttuurien merkitys.  

3. VIESTINTÄ JA MEDIATAITO 

 
Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja 
vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää 
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median käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja 
yhteisöllistä viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että 
tuottajana.  
   
TAVOITTEET 
Oppilas oppii  

 ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden 
viestintää  

 kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään 
hankkimaansa tietoa 

 suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä 
eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä  

 tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti  

 käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.  

 
KESKEISET SISÄLLÖT 

 omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri 
tilanteissa 

 viestien sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta, viestintäympäristön muuttuminen ja 
monimediaalisuus 

 median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman maailman suhde 
todellisuuteen  

 yhteistyö median kanssa 

 lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus 

 viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka. 
 
 
4. OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta 
hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa 
tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun 
oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, 
aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi 
sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.   
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen 
merkitystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta 

 muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen 

 osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden 
hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä  

 kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä toimimaan 
yritteliäästi ja aloitteellisesti 

 toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä 
arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia  

 tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkityksen 
yksilölle ja yhteiskunnalle. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

 perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta 
sekä työnjaosta 

 demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa 

 erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa  

 verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi 

 osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman 
toiminnan vaikuttavuuden arviointi 

 yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnalle, perustietoja yrittäjyydestä ammattina sekä 
työelämään tutustuminen.  

 
5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ 
TULEVAISUUDESTA 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden 
päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen 
hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, 
kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa 
tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.  

TAVOITTEET 

Oppilas oppii 

 ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin 
edellytykset ja niiden välisen yhteyden 

 havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, 
selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja 
hyvinvoinnin lisäämiseksi 

 arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan 
kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja  

 edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja 
mahdollisuuksia globaalilla tasolla 

 ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että 
yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden 
puolesta. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT  

 ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa 
koulussa ja elinympäristössä   

 yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista 

 ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa 

 ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintavoissa, tuotteen 
elinkaari 

 oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kuluttajan vaikuttamiskeinot  

 toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta. 
   
 
6. TURVALLISUUS JA LIIKENNE 
 
Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta 
ymmärtämään turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä opastaa 
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vastuulliseen käyttäytymiseen. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät 
valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisuutta edistäen.  
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii  

 tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita 
sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi 

 edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti 

 toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti 

 toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä  

 vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen 

 tuntemaan yhteiskunnan hyvinvointipalveluja. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 

 onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä 

 työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus 

 terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalleja  

 väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa 

 keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt 

 muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja turvalaitteet 

 lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen 

 turvallisuutta edistävät palvelut 

 kodin ja koulun yhteistyö turvallisuuden edistämisessä.  
 
 
7. IHMINEN JA TEKNOLOGIA 
 
Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään 
ihmisen 
suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. 
Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja 
vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä 
eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä.  Opetuksessa tulee kehittää välineiden, 
laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä. 
  
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, 
yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä 

 käyttämään teknologiaa vastuullisesti   

 käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin  

 ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan 
liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT  

 teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja paikallisessa tuotantoelämässä   

 teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuureissa, eri 
elämänalueilla eri aikakausina 

 teknologisten ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja tuotteiden elinkaari  

 tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttö 

 teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset 
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 tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia. 
 
RUSKO 
 
Ruskon kunnan kouluissa valtakunnallisesti päätetyt aihekokonaisuudet otetaan huomioon 
siten, että oppiainekohtaisesti on päätetty, mitä opetusta eheyttäviä aihekokonaisuuksia 
kukin oppiaine voi luontevasti sisällöissään käsitellä.    
Seuraavassa luettelossa on esitetty aihekokonaisuuksien huomioiminen eri oppiaineissa. 
Tarkempi kohdentuminen tiettyihin sisältöalueisiin löytyy kunkin oppiaineen 
sisältökuvauksissa. Kaikissa oppiaineissa opetus joissakin tilanteissa sivuaa lähes kaikkia 
aihekokonaisuuksia. 
 
 
Perusopetuksen aihekokonaisuuksien painottuminen eri oppiaineisiin 
 
 

1. ihmisenä kasvaminen 
o kaikki oppiaineet 

 
2. kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

o vieraat kielet 
o äidinkieli ja kirjallisuus 
o historia ja yhteiskuntaoppi 
o uskonto 
o biologia ja maantieto 
o kuvataide 

 
3. viestintä ja mediataito 

o vieraat kielet 
o äidinkieli ja kirjallisuus 
o historia ja yhteiskuntaoppi 
o musiikki 
o oppilaanohjaus 
o tietotekniikka 
o kuvataide 

 
4. osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

o oppilaanohjaus  
o historia ja yhteiskuntaoppi 
o musiikki 
o kotitalous 

 
 
 

5. vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä 
o uskonto 
o biologia ja maantieto 
o fysiikka 
o kemia 
o matematiikka 
o tekninen työ 
o tekstiilityö 
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o terveystieto 
o liikunta 
o kotitalous 
 

6. turvallisuus ja liikenne 
o fysiikka 
o kemia 
o tekninen työ 
o liikunta 
 

7. ihminen ja teknologia 
o fysiikka 
o kemia 
o matematiikka 
o tekninen työ 
o terveystieto 
o tietotekniikka 

 
 
 
 
 
 

8. luku   Oppilaan arviointi 
 
Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset 
tehtävät. 
 

8.1 Arviointi opintojen aikana 
 
 
ARVIOINNIN TEHTÄVÄ 
Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, 
miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin 
tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja 
kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua.  
 
ARVIOINNIN PERIAATTEET 
Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen 
näyttöön. Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri 
osa-alueilla. Arvioinnissa otetaan huomioon sen merkitys oppimisprosessissa. Oppilaan 
arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute. 
Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa 
sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja 
käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin 
oppilaan hyvästä osaamisesta.  
 
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta sekä päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät 
kansallisesti sen tieto- ja taitotason, joka on oppilaan arvioinnin pohjana. 
Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle 
kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta tukee 
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opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin perusta 
kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Kuvaus oppilaan hyvästä 
osaamisesta on laadittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkohtaan.  
 
Opetussuunnitelmassa tulee määritellä yleiset ja oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet. 
Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa arvioinnin perusteista ja 
pyydettäessä on selvitettävä jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu.  
 
Oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, numeroarvosteluna tai 
näiden yhdistelmänä. Numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa. Sanallisella arvioinnilla 
voidaan kuvata myös oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia. Yhteisten aineiden 
arvioinnissa tulee todistuksissa käyttää numeroarvostelua viimeistään kahdeksannella 
vuosiluokalla. Jos oppilas suorittaa jonkin yhteisen oppiaineen kaikki opinnot ennen tätä, 
tulee numeroarvostelua käyttää lukuvuositodistuksessa jo sinä lukuvuonna, jolloin 
kyseisen oppiaineen opiskelu päättyy. Sanallista arviointia käytettäessä 
lukuvuositodistuksesta tulee käydä ilmi, onko oppilas saavuttanut vuosiluokan tavoitteet 
hyväksytysti. Valinnaisten aineiden arvioinnista päätetään opetussuunnitelmassa. 
 
Arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistusten lisäksi 
riittävästi ja monipuolisesti. Tietoa tulee antaa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä 
niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä. Arviointipalautetta voidaan antaa 
välitodistuksin, erilaisin tiedottein ja arviointikeskusteluissa tai muilla tavoin.  
 
OPINNOISSA ETENEMINEN VUOSILUOKITTAIN 
Perusopetusasetuksen 11. §:ssä on määritelty opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalta 
siirtymisen periaatteet. Opetussuunnitelman perusteet täydentävät asetusta. 
Opetussuunnitelmassa tarkennetaan vuosiluokalle jättämisen käytäntöjä. 
 
Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki 
opetussuunnitelmassa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai 
aineryhmien opinnot. 
 
Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, 
jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista 
hyväksytysti. 
 
Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai useammassa 
vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hylätty. Oppilaalle 
tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa 
hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa opetussuunnitelmassa 
päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön 
päätyttyä.  
 
Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä 
voidaan tehdä ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-
alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen 
edellytys. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.  
 
Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on 
pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan 
huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. 
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Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat. 
 
OPINNOISSA ETENEMINEN OMAN OPINTO-OHJELMAN MUKAAN 
Mikäli opetussuunnitelmassa on perusopetusasetuksen 11. § 3. momentin mukaisesti 
päätetty, että oppilas etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-
ohjelmansa mukaan, opetussuunnitelmassa on määriteltävä ne tiedot ja taidot, jotka ovat 
edellytyksenä kunkin opintokokonaisuuden opiskelun aloittamiselle. Perusopetusasetuksen 
mukaan oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas siirtyy lukuvuoden koulutyön 
päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon 
koulumenestyksen perusteella.  
 
Oppilas luetaan yhdeksännen vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa 
perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen 
oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta. 
 
ARVIOITAVAT OPPIAINEET  
Perusopetuksen kaikki oppiaineet arvioidaan ympäristö- ja luonnontieto -aineryhmää 
lukuun ottamatta erillisinä. Vuosiluokilla 1−4 arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ympäristö- 
ja luonnontieto. Vuosiluokilla 5−6 biologia ja maantieto arvioidaan yhtenä kokonaisuutena, 
samoin fysiikka ja kemia. Vuosiluokilla 7−9 arvioidaan biologia, maantieto, fysiikka, kemia 
ja terveystieto jokainen erikseen.  
 
TYÖSKENTELYN ARVIOINTI 
Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin 
pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi 
kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. 
Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten 
hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. 
Työskentelyä voidaan arvioida myös erikseen. 
 
KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI 
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja 
ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta 
opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. 
Käyttäytymisen tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetetut 
tavoitteet. 

 
OPPILAAN ITSEARVIOINTI  
Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. 
Itsearviointitaitojen kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja 
opiskelutaitojen kehittymistä. Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen 
minäkuva oppijana sekä osallisuuden tunne vahvistuvat. Itsearviointitaitojen kehittymisen 
myötä oppilas oppii myös tiedostamaan omaa edistymistään ja oppimiselle asetettuja 
tavoitteita sekä asettamaan itse opiskelulleen tavoitteita ja säätelemään 
oppimisprosessiaan. 
 
Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan 
oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan. Tämä edellyttää 
säännöllisen palautteen antamista oppilaalle hänen työskentelystään. Oppilasta tulee 
ohjata ja kannustaa arvioimaan monipuolisesti osaamistaan ja oppimistaan.  
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TUKEA TARVITSEVAN OPPILAAN ARVIOINTI 
Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden 
vaikeudet ovat lieviä ja joille ei ole tehty erityisen tuen päätöstä. Arvioitaessa tulee käyttää 
menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. 
Arviointipalaute auttaa oppilasta tunnistamaan omat kehittymistarpeensa. 
Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen 
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).  
Jos oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan 
suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. 
Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan 
yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa 
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin 
tavoitteisiin perustuen. 
Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin 
hyvän osaamisen kuvauksiin. Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa 
voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. 
 
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu perusopetuksen yleisiin 
oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa 
päätöksessä on päätetty.  
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty 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. 

 
MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN ARVIOINTI  
Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan 
tausta ja vähitellen kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Oppilaan arvioinnissa tulee 
käyttää monipuolisia, joustavia ja oppilaan tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä, 
jotta hän kykenee osoittamaan osaamisensa mahdollisista suomen tai ruotsin kielen 
taitojen puutteista huolimatta. Maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi olla sanallista koko 
perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia. 
  

8.2 Päättöarviointi 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: 
 
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. 
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Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). 
Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän 
osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien 
saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. 
Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän 
pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. 
Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan. 
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa 
oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, arvioidaan oppilaan suorituksia 
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle 
yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa 
opetussuunnitelman perusteissa 
määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin. 
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan 
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 
 
ARVIOITAVAT OPPIAINEET 
Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli 
ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, 
kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, 
yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous.  
 
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa arvioidaan kohdassa 7.2 mainitut oppimäärät, joista 
oppilas opiskelee yhtä tai kahta. Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, 
toisen kotimaisen tai vieraiden kielten oppimäärää, arvioidaan päättöarvioinnissa se 
oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin menetellään, jos oppilas on vaihtanut 
katsomusaineesta toiseen. 
 
Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin 
oppimäärän, arvioidaan numeroin.  
 
Oppimäärältään 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.  
 

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. 
 
PERUSOPETUKSEN AIKANA KÄYTETTÄVÄT TODISTUKSET 
 
Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset ovat 
1. Lukuvuositodistus 
2. Välitodistus 
3. Erotodistus. 

 
Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Lukuvuoden aikana 
voidaan lisäksi antaa välitodistuksia. Jakso-opetusta noudatettaessa jakson päättyessä 
annettava jaksotodistus voi toimia välitodistuksena. Lukuvuoden aikana annetut 
jaksotodistukset voivat yhdessä muodostaa lukuvuositodistuksen.  
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Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta 
tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen 
liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista 
painotuksista. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arviota. Erillistä erotodistusta ei 
tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään toiseen 
kouluun.  
 
Todistuksiin merkitään todistuksen, opetuksen järjestäjän, koulun ja oppilaan nimi, 
oppilaan henkilötunnus, todistuksen antamispäivä, allekirjoitus, arvio oppilaan 
käyttäytymisestä sekä oppilaan opinto-ohjelma ja arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut 
tavoitteet. Jos työskentely arvioidaan erikseen, merkitään sen arvio todistukseen. 
Lukuvuositodistukseen merkitään myös tieto luokalta siirtymisestä sekä mahdollisesta 
luokalle jättämisestä. Numeroarvostelua käytettäessä todistukseen merkitään 

perusopetusasetuksen 10. §:n mukainen arviointiasteikko. Todistuksissa tulee olla 
merkintä, että ne ovat Opetushallituksen 16.1.2004 hyväksymien opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisia. Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. 
 
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään todistukseen, 
mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen 
yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä 
todistukseen. 
 
Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään puolet on opetettu muulla kuin 
koulun opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita opetuksessa käytetty kieli ja sillä 
opetetut oppiaineet.  
 
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai 
useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen 
oppiaineen numeroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan 
tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn 
oppimäärän mukaan. 

 
PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖTODISTUS 
Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, jonka suoritukset kaikissa 
numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä. 
 
Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin perusopetuksen aikana käytettäviin todistuksiin 
seuraavin poikkeuksin: Päättötodistukseen merkitään oppilaan koko nimi ja henkilötunnus, rehtorin 
allekirjoitus, yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvosteltavien valinnaisten aineiden arviointi 
sanoin (välttävä–erinomainen) ja numeroin (5–10). Oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä 
(äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen ja vieraat kielet, uskonto) merkitään suoritettu 
oppimäärä. Taito- ja taideaineista todistukseen merkitään oppilaan opiskelemien oppiaineiden 
laajuus vuosiviikkotunteina. Taito- ja taideaineista opintojen laajuus merkitään viidenneltä 
vuosiluokalta alkaen. Päättötodistukseen tulee maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on 
kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista. Arviota oppilaan työskentelystä ja 
käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. 
Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi 
kyseisen oppiaineen alle. Numeroin arvosteltavista valinnaisista aineista merkitään nimi, 
vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen 
kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset 
opinnot”, sen jälkeen kaikkien kyseiseen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien 
aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”. 
Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään 
yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. 
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Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin 
tai merkinnällä ”hyväksytty”. 
Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen, päättötodistukseen merkitään molempien 
valinnaisaineiden nimet ja opiskellut vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen valinnaisaineen 
kohdalla tulee merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta tulee todistukseen joko 
numeroarvosana tai merkintä ”hyväksytty” vuosiviikkotuntimäärästä riippuen. 
Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä 
numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja 
todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä 
oppiaineena ja se arvostellaan  numeroin. 
Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja työskentelystä 
sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista. Jokaisesta 
liitteestä tulee ilmetä oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa 
päättötodistukseen. 
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, 
mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan 
antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen. 
Päättötodistukseen tulee merkitä oppiaineen opetuksessa käytetty kieli, mikäli jonkin oppiaineen 
perusopetuksen oppitunneista on päättövaiheessa opetettu vähintään puolet muulla kuin koulun 
opetuskielellä. 
Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, 
myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää 
näissä oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio 
varustetaan tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on 
opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppilaan, jonka 
opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi on sanallinen. 
Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten 
välitodistus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuksessa. 
      
 
MUUT TODISTUKSET 
Muut perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat 
1. Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta 
2. Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä 
3. Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.  

 
Jos oppilas on suorittanut perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä 
tutkinnossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän 
suorittamisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan 
todistukseen voidaan merkitä useamman oppiaineen suoritukset. Jos oppilas on 
suorittanut osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, annetaan 
hänelle todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä. Jos perusopetuksen 
koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus perusopetuksen 
koko oppimäärän suorittamisesta. 
 
Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista 
oppiaineista merkitään oppiaineen nimi, mahdollinen oppimäärä sekä arvosana. Yhteisten 
oppiaineiden laajuutta vuosiviikkotunteina ei merkitä. Oppivelvollisen on suoritettava 
hyväksytysti kaikki yhteiset oppiaineet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko 
oppimäärän suorittamisesta. 
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9. luku    Erityisen koulutustehtävän mukainen ja erityiseen 
pedagogiseen järjestelmään tai periaatteeseen perustuva 
opetus 

 
9.1 Vieraskielinen opetus ja kotimaisten kielten kielikylpyopetus 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: 
 

Eri oppiaineiden opetuksessa on mahdollista käyttää myös muuta kuin koulun 
opetuskieltä, jolloin kieli ei ole pelkästään opetuksen ja oppimisen kohde vaan myös väline 
eri oppiaineiden sisältöjen oppimisessa. Yleensä tällöin puhutaan vieraskielisestä 
opetuksesta tai kielikylpyopetuksesta. Nimityksestä päättää opetuksen järjestäjä. 
Keskeisenä tavoitteena on se, että oppilaat voivat saada vankemman kielitaidon kuin 
tavallisessa opetuksessa kielten opetukseen varatuilla tunneilla. Äidinkielen ja 
kirjallisuuden opetuksessa käytetään koulun opetuskieltä.  

Koulun opetuskielellä ja vieraalla tai kielikylpykielellä annettu opetus muodostavat 
kokonaisuuden. Tavoitteet ja sisällöt eri oppiaineissa ovat samat kuin suomen- tai 
ruotsinkielisessä opetuksessa. Huolimatta siitä, miten laajaa vieraskielinen opetus tai 
kielikylpy on, oppilaan tulee saavuttaa koulun opetuskielessä ja vieraassa tai 
kielikylpykielessä sellainen kielitaito, että eri oppiaineiden tavoitteet voidaan saavuttaa. 
Opetussuunnitelmassa tulee määritellä, mitä oppiaineita ja kuinka paljon opetetaan 
vieraalla kielellä tai kielikylpykielellä. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä vieraan tai 
kielikylpykielen opetussuunnitelmat laaditaan opettajien yhteistyönä niin, että kaikki 
äidinkielen ja kirjallisuuden sisällöt tulevat katetuiksi ja tavoitteet on mahdollista saavuttaa.  
 
VUOSILUOKAT 1–9 
 
TAVOITTEET 
Vieras kieli tai kielikylpykieli 
Tavoitteet vieraassa kielessä tai kielikylpykielessä sopeutetaan vieraskielisen opetuksen 
tai kielikylvyn laajuuteen. Tavoitteissa määritellään ainakin, millaiseen tasoon pyritään 
kuullun ja luetun ymmärtämisen taidoissa, puhumisessa, kirjoittamisessa ja kulttuurisessa 
osaamisessa perusopetuksen aikana. Jos osa oppilaista puhuu kyseistä vierasta tai 
kielikylpykieltä äidinkielenään, heille määritellään vaativammat tavoitteet kuin koulun 
opetuskieltä äidinkielenään puhuville oppilaille.  
 
Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi tai ruotsi) 
Huolimatta siitä, onko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärää alennettu valtioneuvoston 
asetuksen (1435/01 8 §:n 1 mom.) sallimissa rajoissa vai ei, tulee äidinkielen ja 
kirjallisuuden opetuksessa koko perusopetuksen aikana saavuttaa samat tavoitteet kuin 
niissäkin kouluissa, joissa koko opetus on järjestetty koulun opetuskielellä.  
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Vieras kieli tai kielikylpykieli 
Opetuksen järjestäjä määrittelee sisällöt tavoitteita vastaaviksi. Opetuksen järjestäjä 
päättää, kummalla kielellä opetetaan ensiksi lukemaan ja kirjoittamaan. 
Opetussuunnitelmassa määrätään, mitä eri oppiaineiden opiskelua tukevia aihealueita 
käsitellään vieraan kielen tai kielikylpykielen opetuksessa.  
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Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi tai ruotsi) 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen sekä vieraan tai kielikylpykielen opetuksen välillä 
voi olla siirtovaikutusta erityisesti silloin, kun vieraan tai kielikylpykielen tuntimäärä on suuri 
ja opetus alkaa varhain. Siirtovaikutuksen määrä vaihtelee sisältöalueittain. Seuraavaksi 
on lueteltu alueita, joilla siirtovaikutus on vähäistä ja joiden kohdalla on erityisesti 
huolehdittava siitä, että oppilaat saavat riittävästi opetusta koulun opetuskielellä:  
 
Vuorovaikutustaidot 

 kertominen ja selostaminen, oman mielipiteen esittäminen ja puolustaminen, 
asioiminen, kysymysten tekeminen, keskustelupuheenvuoron käyttäminen, 
kuuntelemisen ja kohteliaisuuden harjoitteleminen 

 puheenvuoron ajoittaminen ja mitoittaminen, kielimuodon valinta, menettely 
ristiriitatilanteissa ja eriävien näkemysten hyödyntäminen, palautteen antaminen ja 
vastaanottaminen 

 kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstäminen improvisoinnin, kerronnan, leikin ja 
draaman avulla 

 
Lukeminen ja kirjoittaminen 

 kirjain-äännevastaavuus, puheen purkaminen sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi; 
sanojen kirjoittaminen kirjain-äännevastaavuudeltaan oikein 

 oikeinkirjoitus sana- ja lausetasolla 

 eris- ja yleisnimet, iso ja pieni alkukirjain 

 yhdyssanat ja yhdysmerkin käyttö 

 lukusanojen käyttö ja merkitseminen 

 välimerkkien käyttö ja lauseiden yhdistäminen 

 kirjoitettuun kieleen ja yleispuhekieleen tutustuminen. 

 omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien 
tekstien tuottaminen 

 
Tekstinymmärtäminen 

 keskittyvä, tarkka ja päättelevä sekä ymmärtävä ja arvioiva kuunteleminen 

 tärkeiden asioiden erottaminen yksityiskohdista, muistiinpanojen teko, päätelmien 
teko ja luetun arviointi 

 puheeseen, kirjoitukseen ja kuviin kätkeytyvät näkemykset, arvot ja asenteet 

 tekstin sisällön tiivistäminen, mielipideainesten, tekijän tavoitteiden ja keinojen 
tunnistaminen, erittely ja arviointi vaikuttavuuden kannalta, tekstien vertaaminen eri 
näkökulmista 

 tekstilajit 

 kaunokirjallisten tekstien tulkinta ja tarkastelu 
 
Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin 

 monipuolinen kirjallisuuteen tutustuminen ja erilaisten tekstien runsas lukeminen 

 kirjallisen yleissivistyksen pohjan luominen 

 tekstien tyylillinen pääjako 

 fiktion rakenteiden erittely 

 kirjallinen keskustelu, jonka yhteydessä käsitteet päähenkilö, tapahtuma-aika ja -
paikka sekä juoni; luetun liittäminen omaan elämään sekä aiemmin kuultuun ja 
nähtyyn 

 luokan yhteisten kokonaisteosten ja lyhyempien tekstien sekä valinnaisten kirjojen 
lukeminen, kuunteleminen ja käsittely 

 kirjallisuuden keskeiset käsitteet ja niiden käyttö 
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 kirjallisen yleissivistyksen pohjan luominen: keskeiset teokset ja niiden kirjoittajat, 
Kalevala, kansanperinne ja Suomen kirjallisuuden päävaiheet 

 perustiedot Suomen ja maailman kielitilanteesta ja käsitys kielidemokratiasta ja 
äidinkielen merkityksestä 

 suomen kielen tilanteenmukainen, sosiaalinen ja maantieteellinen vaihtelu sekä 
omien ilmaisutapojen tarkastelu 

 suomen kielen vaiheet 
 
Tiedonhankintataidot 

 tietotekstien avaaminen 

 kirjaston käyttö ja tiedonhaku tietoverkoista, tarvittavien tietojen hankinta 
erityyppisistä lähteistä 

 muistiinpanojen tekemisen ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen opettelua, 
aineistojen valikointia, ryhmittelyä ja rakentamista esitykseksi 

 
Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen 

 tutun asian selostaminen ja kuvailu, juonellinen kertomus, hankittujen tietojen 
koonti, mielipiteen ilmaisu ja perusteleminen 

 omien tekstien ja työskentelyn tavoitteiden määrittely ja tekstintekoprosessien 
vakiinnuttaminen 

 sanaston järjestelmällinen rikastuttaminen ja ilmaisukeinojen monipuolistaminen 

 tavallisten jäsentelytapojen harjoitteleminen, jaksotus-, aloitus- ja päätäntätaidon 
varmentaminen 

 tekstien suuntaaminen eri kohderyhmille sekä erilaisiin viestintävälineisiin 
kirjoittaminen käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen 

 omia elämyksiä ja näkemyksiä kuvaavien ja uusia maailmoja rakentavien fiktioiden 
tuottaminen 

 yleispuhekieli ja kohtelias, kuulijan huomioon ottava ilmaisu- ja viestintätapa 

 kirjoitetun kielen lause- ja virketajun kehittäminen ja oikeinkirjoituksen 
vakiinnuttaminen 

 erilaisten tekstilajien kirjoittaminen 
 
Kielen tehtävät ja rakenne 

 sanojen käsitteellinen ja kieliopillinen luokitteleminen, sanojen muodon ja 
merkityksen pohdiskeleminen 

 sanaluokat ja sanataivutus, prototyyppisten sanojen ryhmitteleminen pääluokkiin 

 verbin aikamuotojen ja sijamuotojen merkitystehtävä 

 lauseiden jäsentäminen 

 tekstien sanastolliset, rakenteelliset ja tyylilliset piirteet 

 suomen kielen rakenteen peruskäsitteet 
 
ARVIOINTI 
Arvioinnin tulee antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille riittävästi tietoa oppilaiden 
kielitaidon kehittymisestä suhteessa annettuihin tavoitteisiin. Vieraan tai kielikylpykielen 
ymmärtämisen karttumista on seurattava erityisesti vieras- tai kielikylpykielisen opetuksen 
käynnistyessä eri oppiaineissa.  
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden taitojen kehittyminen edellyttää tarkkaa seurantaa koko 
perusopetuksen ajan. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvioinnissa on otettava huomioon, että 
tavoitteiden saavuttaminen saattaa alussa viivästyä, jos lukemaan opitaan ensiksi vieraalla 
tai kielikylpykielellä. Äidinkieleen ja kirjallisuuteen 2. ja 5. luokan päätteeksi laadittuja 
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hyvän osaamisen kuvauksia ei tarvitse käyttää arvioinnin perustana, mutta 
päättöarvioinnin tulee perustua arvosanan 8 kriteereihin. 
 
Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita 
riippumatta siitä, millä kielellä niitä on opetettu. 
 

9.2 Kansainväliset kielikoulut 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: 
 
Kansainvälisten kielikoulujen opetussuunnitelman perusteista päätetään erikseen 
opetuksen järjestämislupien muuttamisen yhteydessä. 
 

9.3 Steinerpedagoginen opetus 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: 
 
Steinerpedagogisessa opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteita seuraavin poikkeuksin: 
 
Opetussuunnitelmassa oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt voidaan jakaa eri vuosiluokille 
poiketen opetussuunnitelman perusteissa määritellyistä tuntijaon nivelkohtien välisistä 
osioista.  
 
Oppilaan arvioinnissa opintojen aikana ei tarvitse noudattaa opetussuunnitelman 
perusteissa oppiaineiden nivelkohtiin määriteltyjä kuvauksia oppilaan hyvästä 
osaamisesta. Muutoin sekä oppilaan arvioinnissa opintojen aikana että päättöarvioinnissa 
noudatetaan perusteiden määräyksiä. Päättöarvioinnin arvosanojen tulee perustua 
perusteissa määriteltyihin oppiainekohtaisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 
 
Opetuksen järjestäjän on selvitettävä oppilaalle ja hänen huoltajalleen steinerpedagogiikan 
filosofiset ja pedagogiset periaatteet. 
 
 
 


