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Luku 1   



Tuntijako 2016   

Alaviitalan koulun tuntijako perustuu valtioneuvoston asetukseen ja maakunnalliseen tuntijakoon. 

Eteläpohjanmaalla perusopetuksessa panostetaan opetukseen neljä tuntia yli valtioneuvoston asetuksen.  

Näistä kaksi on alakoulun puolella.   

   

   

Aine   1   2   3   4   5   6   YHT ak  

AI   7   7   5   5   4   4   32   

A1 (en)   1    1   2   2   3   2   10   

B1 (ru)                       2   2   

MA   3   3   4   4   4   3   21   

YM   2   2   2   2   3   3   14   

UE   1   1   1   2   1   1   7   

HY (yhteiskuntaoppi)               1   1       2   

HI                   1   2   3   

Taide- ja taitoaineet                         

MU   1   1   1   1   1   1   6   

KU   1   1   2   1   1   1   7   

KS   2   2   2   2   2   2   12   

LI   2   2   3   3   3   3   16   

Alkuopetuksen painotustunti                          1   

Valinnaiset aineet (VAL)               1   1   1   3   

A2*               2   2   2   6   

TUNTEJA YHTEENSÄ   20   20   22   24   25   25   136   

*A2-kielen tuntimääriä ei ole laskettu luokka-asteen yhteistuntimäärään.   

   

   

Alaviitalan koulussa    

• Ensimmäisen luokan painotustunti käytetään kaupunkikohtaisen linjauksen mukaisesti koululaiseksi 

kasvamisen tukemiseen. Tämä sisältää myönteisen minäkuvan kehittämistä, hyvien käytöstapojen 

opettelua, perustaitojen harjoittelua, omien vahvuuksien löytämistä ja luokkahengen luomista.  

Painotustunti sidotaan yrittäjämäiseen toimintatapaan, ja se tukee oppilaan osallisuutta kouluyhteisössä. 
Opettaja päättää opetuksen ja kasvatuksen sisällön tarpeen mukaan.   

• Toisen luokan painotustunti on kaupunkikohtaisen linjauksen mukaisesti englannin kielen alkeita.   

• Taide- ja taitoaineiden valinnaiset on linjattu koulukohtaisesti käytettäväksi 4., 5. ja 6. luokilla liikuntaan 

(tummempi punainen).   

• Koulussamme on yhdysluokkia, jonka tähden käymme reaaliaineita vuorokurssiperiaatteella.   

   

   

   



Neljännen luokan liikunta   

Opetuksessa käytetään monipuolisesti koulun liikuntapaikkoja vuodenaikojen mukaan.  Painopiste on 

kuitenkin sisäliikunnassa hallia hyväksikäyttäen. Lajivalikoimaan kuuluvat ainakin yleisurheilu, suunnistus, 

sisäpalloilu, telinevoimistelu/voimistelu, uinti, luistelu, hiihto, pesäpallo ja jalkapallo. Valikoimasta voidaan 

poiketa esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi. Sisätiloissa tapahtuvan oppitunnin lopuksi järjestetään 

rentoutumisjakso, jonka aikana pyritään rauhoittamaan keho ja mieli.   

    

Liikunnan tavoitteet   

Oppilas tutustuu monipuolisesti sisä- ja ulkoliikunnan mahdollisuuksiin, suoritusalueisiin ja sääntöihin ilman 

kilpailutilannetta. Oppilaalle syntyy positiivinen kuva liikunnasta ja vaikutuksesta hyvinvointiin. 
Liikuntatunnilla pyritään tukemaan Liikkuva koulu-periaatetta.   

   

   

Viidennen luokan liikunta   

Opetuksessa käytetään monipuolisesti koulun liikuntapaikkoja vuodenaikojen mukaan.  Painopiste on 

kuitenkin sisäliikunnassa hallia hyväksikäyttäen. Lajivalikoimaan kuuluvat ainakin yleisurheilu, suunnistus, 

sisäpalloilu, telinevoimistelu/voimistelu, uinti, luistelu, hiihto, pesäpallo ja jalkapallo. Valikoimasta voidaan 
poiketa esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi. Sisätiloissa tapahtuvan oppitunnin lopuksi järjestetään 

rentoutumisjakso, jonka aikana pyritään rauhoittamaan keho ja mieli.   

    

Liikunnan tavoitteet   

Oppilas tutustuu monipuolisesti sisä- ja ulkoliikunnan mahdollisuuksiin, suoritusalueisiin ja sääntöihin ilman 

kilpailutilannetta. Oppilaalle syntyy positiivinen kuva liikunnasta ja vaikutuksesta hyvinvointiin. 

Liikuntatunnilla pyritään tukemaan Liikkuva koulu-periaatetta.   

   

   

Kuudennen luokan liikunta   

   

Opetuksessa käytetään monipuolisesti koulun liikuntapaikkoja vuodenaikojen mukaan.  Painopiste on 

kuitenkin sisäliikunnassa hallia hyväksikäyttäen. Lajivalikoimaan kuuluvat ainakin yleisurheilu, suunnistus, 

sisäpalloilu, telinevoimistelu/voimistelu, uinti, luistelu, hiihto, pesäpallo ja jalkapallo. Valikoimasta voidaan 
poiketa esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi. Sisätiloissa tapahtuvan oppitunnin lopuksi järjestetään 

rentoutumisjakso, jonka aikana pyritään rauhoittamaan keho ja mieli.   

    

Liikunnan tavoitteet   

Oppilas tutustuu monipuolisesti sisä- ja ulkoliikunnan mahdollisuuksiin, suoritusalueisiin ja sääntöihin ilman 

kilpailutilannetta. Oppilaalle syntyy positiivinen kuva liikunnasta ja vaikutuksesta hyvinvointiin. 

Liikuntatunnilla pyritään tukemaan Liikkuva koulu-periaatetta.   

   

   

Koulussamme noudatetaan Seinäjoen kaupungin peruskoulujen ja Alaviitalan koulun järjestyssääntöjä. 

Nämä löytyvät Alaviitalan liitteistä numero 1.   

     

Alaviitalan koulu  ja Honkakylän vaka tekevät yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa:   

   

Alaviitalan koulun vanhempainyhdistys ja Honkakylän varhaiskasvatuskeskuksen vanhempaintoimikunta:    

Koulun vanhempainyhdistyksen tehtävänä on edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhempaintoimikunta 

tekee tarvittaessa ehdotuksia koulun toimintakulttuurin kehittämiseksi ja osallistuu yhteisten tapahtumien 
järjestämiseen. Vanhempainyhdistys on koulun henkilökunnan yhteistyökumppani.   

   



Muut koulut:   

Lähinnä Peräseinäjoen alueen koulujen kanssa on tiivistä yhteistyötä erityisesti liikuntatapahtumien 
järjestämissä. Lisäksi pyritään hyödyntämään synergian etuja kuljetuksissa kaupungin keskustan 

tapahtumiin. Honkakylän ja Haapaluoman varhaiskasvatuskeskusten luokanopettajat tekevät yhteistyötä.   

  

Seinäjoen kaupunki:   

Olemme tiiviissä yhteistyössä Seinäjoen kaupungin eri hallinnonalojen kanssa. Luontevia 
yhteistyökumppaneita ovat nuorisotoimi, kirjastotoimi, ruokapalvelukeskus, tilapalvelut, puistotoimi sekä 

sosiaalitoimi.   

   

Ilkan koululinkki:   

Koululinkkinä toimiva tutustuttaa oppilaita median toimintaan yhteiskuntaopin tai/ja äidinkielen 
oppitunneilla.    

   

4H-yhdistys:   

Teemme yhteistyötä aktiivisesti 4H-yhdistyksen kanssa. Tarjoamme yhdistykselle tilat kerhotoimintaan ja 

4H-yhdistys järjestää koululaisille perinteisen jouluaskartelutapahtuman.   

   

Peräseinäjoen kappeliseurakunta:   

Seurakunta käy pitämässä koulussamme päivänavauksia useita kertoja vuodessa. Käymme myös 

kevätkirkossa, jonka osittain järjestää seurakunta.   

   

Seinäjoen seurakunta:   

Seurakunta käy säännöllisesti Honkakylän varhaiskasvatuskeskuksessa pitämässä päivänavauksia. 

Seurakunta tarjoaa oppilaille lisäksi esim. konsertteja, kirkkovierailuja ja jumalanpalveluksia.   

   

Media:   

Paikallislehti Jalasjärven-Peräseinäjoen Kunnallissanomat on tärkeä tiedotuskanava, jonka kautta koulun 

toimintaa pääsääntöisesti esitellään.   

   

Paikalliset liikunta-ja urheiluseurat   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Luku 2  

  

  

 ALAVIITALAN KOULUN ARVOPERUSTA   

   

   

   

Vanhempien sekä oppilaiden arvot selvitettiin kyselylomakkeilla. Opettajien arvoja peilattiin näihin 

opettajankokouksessa ja näin löysimme koulullemme sopivan yhteisen arvoperustan.   

   

Koulun toimijoiden yhteisiksi arvoiksi nousivat ilo oppia, turvallisuus, rehellisyys sekä hyvän me–hengen 

tärkeys.   

   

  

  

  
  

   

Koulumme arvotyöskentelyä, oppimiskäsitystä ja arvoperustan seurantaa ja arviointia teemme koulun 
arjessa kuunnellen vanhempia ja oppilaita.   

   

Kari Uusikylän ajatuksin:” Entä jos vaihtaisimme yhteistuumin lajia, kouluaerobicin kiireisestä hosumisesta 
ja pomppimisesta koulupurjehdukseen? Alkaisimme rakentaa kouluissa yhteisvoimin turvallisia, komeita 

purjealuksia. Kukin osallistuisi rakennustyöhön taitojensa ja kypsyytensä mukaan. Tulevaisuudessa 

koululaivat lipuisivat arvokkaasti ja rauhallisesti, liput liehuen, uljaina rinnakkain kohti päämääräänsä, 

tiedon, taidon, yhteisvastuun, inhimillisyyden ja elämän kunnioittamisen mannerta. Laivojen kapteenit 

olisivat turvallisia viisaita ihmisiä. Jokainen laivalla kulkija, opettaja ja oppilas, pienintä tyttöä ja poikaa 
myöten olisi turvassa, saisi tuntea kelpaavansa, kuuluvansa joukkoon.”   

   



Alaviitalassa pyritään kasvattamaan oppilaista sosiaalisia, hyväkäytöksisiä ja rehellisiä kansalaisia. Jokaisen 
lapsen persoonallista kasvua ja hyvää itsetuntoa pyritään tukemaan löytämällä kunkin oppilaan yksilölliset 

vahvuudet, kuitenkin oppilaiden välinen tasa-arvo huomioiden.      

   

   

   

Luku 3  

  

Yrittäjämäinen toimintatapa    

   

   

Yrittäjämäinen toimintatapa lähtee liikkeelle oppilaasta itsestään ja näkyy tavoitteellisena ja vastuullisena 
toimintana.  Tavoitteena on oppia hyvät työskentelytaidot: kouluaikojen ja koulun järjestyssääntöjen 

noudattaminen, läksyistä ja koulutavaroista huolehtiminen, oman työn arvostaminen ja halu menestyä 

opinnoissa.    

Tavoitteena on hyvien ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen omaksuminen:  erilaisuuden ja toisten 

mielipiteiden arvostaminen, toisten kuunteleminen ja toiselle tilan antaminen sekä ongelmatilanteiden 
selvittäminen asiallisesti ja rakentavasti.   

Oppilaan osallisuutta tuetaan eri tavoin. Lukukausien päätteeksi järjestetään juhlat, joissa oppilaat ovat 

aktiivisesti mukana järjestelyissä. Oppilaita kannustetaan sisäiseen itsenäisyyteen. Koulun arjessa 

oppilaskunnan toiminta näkyy eri tavoin. Koulumme osallistuu valtakunnallisiin innovaatiotapahtumiin.   Eri 

oppiaineiden työskentelyssä hyödynnetään liikuntahallin mahdollisuuksia. Oppilaiden lukuinnostusta 

hyödynnetään ja kannustetaan koulukirjaston monipuolisella valikoimalla. Koulukirjastoa kehitetään ja 
täydennetään jatkuvasti. Oppilaiden järjestämä kahvilatoiminta on olennainen osa yrittäjämäistä 

toimintatapaamme. Vuosisuunnitelmissa täsmennetään toiminnan tarkempi sisältö.   

   

Monialaiset oppimiskokonaisuudet   

   

Alaviitalan koulun laaja-alaisen osaamisen painotusalue on ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1).    

Ilo oppia antaa mahdollisuuden ajattelulle ja oppimaan oppimiselle. Tähän pyrimme rohkaisemalla oppilaita 

luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä.  Opettajat myös ohjaavat oppilaita ottamaan vastuuta omasta 
oppimisestaan (L3).    

Käytämme myös erilaisia menetelmiä oppimisessa esimerkiksi: leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, 

kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat ja taiteen eri muodot. Hyödynnämme myös teknologiaa 

opetuksessa ja osallistumme valtakunnallisiin tieto- ja taitokisoihin (mm. TuKoKe) (L4).   

Annetaan tilaa ja mahdollisuus edetä omien kykyjen ja taitotasojen mukaisesti (L1-7).  Koulun 

juhlien valmistus ja niihin osallistuminen (L7).    

   

   

  

  

  

  

  

Luku 4  

  

4.Toimintakulttuuri   

    

Alaviitalan toimintakulttuurissa lähipalveluna tarjotaan laadukasta perusopetusta monipuolisten 

tukipalvelujen avulla. Tukipalveluja pyritään antamaan aktiivisesti. Näin pyritään ehkäisemään oppilaan 



haasteiden kerääntymistä. Tukipalveluja ovat tukiopetus, kuraattorin ja erityisopettajan palvelut, 
terveydenhoitajan ja perheneuvolanpalvelut sekä kasvun ja oppimisen tuen ryhmä. Myös laadukkaan ja 

monipuolisen perusopetuksen takaavat pätevät opettajat ja opettajien täydennyskoulutus.   

Elinikäistä oppimista ja globaaliksi kansalaiseksi kasvamista pyritään saavuttamaan tietotekniikan avulla. 

Opettajien täydennyskoulutus on tärkeässä asemassa ja opettajat pyrkivät kouluttautumaan säännöllisesti.    

Alaviitalan koulussa sähköisten välineiden käyttö ja tietoverkon hyödyntäminen tulee näkyviin projekteissa, 

teemapäivissä sekä arkisessa koulutyössä. Käytämme myös pilvipalveluita eri oppiaineidenopetuksessa, 
varsinkin luokilla 3-6.   

Suomalaiseen ja eteläpohjalaiseen kulttuuriperintöön koulumme tutustuu kulttuurimatkan kautta eri 

vuosiluokilla. Lukuvuoden aikana teemme mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä eri kulttuuritahojen 

kanssa. Vakiintuneita yhteistyötahoja ovat ainakin kansalaisopisto, kaupunginorkesteri, kirjasto, museo sekä 

kappeliseurakunta.   

Osaamisessa ja innovaatiossa painopisteenä on yrittäjämäinen toimintatapa. Kouluvuoden aikana pyritään 
osallistumaan mahdollisiin innovaatiotapahtumiin.   

   

 

  
    

  

  

  

Fyysinen ja psyykkinen  
oppimisympäristö tukee  

oppilaan kasvua   

oppiminen  
kriittiseksi  

tiedon  
hakijaksi   

fyysinen ja  
psyykkinen  

oppimisympäristö   

riittävä tuntikehys,  
pätevä henkilökunta   

oppilaiden   osallistaminen  
koulun tapahtumien  

suunnitteluun   

yhteistyö eri  
kulttuuri -   ja liikunta  
toimijoiden kanssa   

Henkilökunnan kouluttaminen sekä tieto - ja  
viestintätekniikan käyttäminen opetuksessa .   



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Koulussamme käytetään monipuolisia työtapoja ja oppimisympäristöjä erilaisten oppilaiden oppimisen 
turvaamiseksi.    

   

Tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää ulkoliikunta- ja leikkipaikkojen kuntoa ja välineistöä.  

 Oppimisympäristöjämme ovat koulumme kiinteistöt ympäristöineen:   

      
   



   
  

Alaviitalan koulu                                                                                                                                    Elma Peltola &                              

                                                                                                                                                                   Anni Mäenpää  

   

   

  

   

  

  

  

  

  



  
  

  

Honkakylän koulu                                                                                       

   

    
  

Yhteisölliset juhlat ja tapahtumat   

Alaviitalan koulun toimintakulttuuriin kuuluu juhlien ja tapahtumien järjestäminen oppilaiden 

yhteisöllisyyden ja laaja-alaisen oppimisen työvälineenä. Ne ovat myös tärkeä osa Alaviitalan koulun ja 

kodin välistä yhteistyötä. Lukuvuoden yhteisistä juhlista ja tapahtumista päätetään lukuvuoden alkaessa ja 

ne kirjataan koulun vuosisuunnitelmaan. Samassa yhteydessä nimetään vastuuhenkilöt. Juhlista ja 

tapahtumista tiedotetaan koteihin jaettavassa koulun tiedotteessa ja koulun nettisivuilla.   Lukuvuosittain 
järjestettäviä juhlia voivat olla mm. joulujuhla, itsenäisyyspäivän juhla. Joulujuhlaan kutsutaan huoltajat 

mukaan. Lukuvuosi voi päättyä kevätjuhlaan. Luokat voivat järjestää myös omia juhliaan. Erilaisissa 

tapahtumissa hyödynnetään oppilaiden, ohjaajien ja opettajien monialaista osaamista.  

Yhdessä tekeminen ja vastuun ottaminen kehittää yrittäjämäistä toimintatapaa.   

Alaviitalan koulu osallistuu luokka-asteittain kaupungin Kulttuuripolun vuosittaisiin tapahtumiin.  

Kulttuuripolku edistää oppilaan tuntemusta erilaisista kulttuurimuodoista ja antaa omakohtaisia elämyksiä 
ja kokemuksia.   

Alaviitalan koulussa järjestetään myös tapahtumia, jotka liittyvät liikuntaan ja ulkoiluun. Koko kouluyhteisöä 

kannustetaan istumaan vähemmän, oppimaan toiminnallisemmin sekä liikkumaan enemmän koulupäivän 

aikana. Alaviitalan koulupäivä pyritään rakentamaan niin, että se mahdollistaa pitkän välitunnin. Aktiivinen 

koulupäivä antaa sekä malleja että rohkaisee hyvinvointia ja terveyttä edistävään elämäntapaan.   

Aamunavaukset ja seurakunnan tilaisuudet   

Päivän työ aloitetaan lyhyellä aamunavauksella. Usein perjantaisin järjestetään yhteiset 
aamunavaukset koulun salissa tai isoimmassa luokassa. Yhteisissä aamunavauksissa voidaan 
koulun henkilökunnan ja seurakunnan lisäksi osallistaa myös oppilaita ja vierailijoita.    

Alaviitalan koulu osallistuu mahdollisuuksien mukaan adventti- tai kevätkirkkoon Peräseinäjoen 
kappeliseurakunnassa. Honkakylän vaka osallistuu Seinäjoen seurakunnan järjestämiin adventti- ja 

pääsiäiskirkkoon. Lisäksi seurakunnasta käydään pitämässä enkelikirkko Mikkelinpäivän aikaan.    



Osallistava oppilaskunta   

Oppilaskunnan hallitus valitaan vuosittain lukuvuodeksi kerrallaan sovittujen eri luokka-asteiden oppilaista. 
Hallituksen muodostamisessa pyritään siihen, että ikä- ja sukupuolijakauma on tasainen. Oppilaskunnan 

rooli kouluyhteisössä on osallistava; oppilaskunnan kautta koulun oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa 

koulun toimintaan.   

Oppilaskunnan toimintaan sisältyy ideointia ja erilaisten tapahtumien järjestämistä koulun arkeen. Hallitus 

voi järjestää esim. yhteisiä tapahtumia koulupäivien aikana tai se voi vastata välituntitoiminnasta. Hallitus 

kerää aika ajoin toiveita koulun toiminnan kehittämisestä kaikilta luokka-asteilta.    

Oppilaskunta arvioi aktiivisesti omaa toimintaansa. Hallituksen toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään 

yhteistyössä oppilaiden, koulun henkilökunnan sekä vanhempien kanssa.    

Honkakylän varhaiskasvatuskeskus   

 Varhaiskasvatuskeskus toimii kokonaisuutena, jossa jokainen aikuinen vastaa toiminnan suunnittelusta ja 

toteuttamisesta. Henkilöstö toimii toisiaan ammatillisesti täydentäen niin, että lapsia opetetaan, ohjataan 

ja hoidetaan yhteisvastuullisesti ja henkilöstön vahvuudet huomioiden. Viikoittain on koko 

varhaiskasvatuskeskuksen yhteistä toimintaa, kuten aamuhetkiä, askartelua, musiikkia ja liikuntaa.   

   

   

   

Monialaiset oppimiskokonaisuudet   

Jokainen opettaja suunnittelee vähintään yhden monialaisen oppimiskokonaisuuden lukuvuodessa omaan 

opetustapaansa ja sen vuoden opiskelijaryhmien tarpeisiin sopivaksi. Opettajat voivat myös tehdä 
yhteistyötä ja jakaa monialaisen oppimiskokonaisuuden sisältöjä keskenään. Monialaisten  

oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa huomioidaan myös vuosikellon paikalliset retki- ja vierailukohteet 

sekä mahdolliset teemat niiden ympärillä. Alaviitalan kouluun luontevasti sopivat monialaisiksi 

oppimiskokemuksiksi juhlien järjestämiset, jolloin oppilaat osallistuvat laaja-alaisesti ohjelmien 

valmistamiseen ja suorittamiseen.   

   

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteena on eheyttää opetusta ja ylittää oppiainerajoja. Se auttaa 

oppilasta hahmottamaan asioita kokonaisuuksina ja näkemään eri aineissa opiskeltujen asioiden yhteydet 

toisiinsa. Eheyttämällä syntyy laaja-alaista osaamista. Oppiminen on oppilaiden kokemusmaailmaan 
kuuluvaa ja toiminnallista. Kaikki oppiaineet sisältyvät vuorollaan laaja-alaisiin oppimiskokonaisuuksiin.    

   

   

Luku 5  

  

Koulussamme käytetään oppilaita osallistavia työtapoja työrauhan edistämiseksi. Oppilailla on koulutyössä 

oma vastuunsa. Heidän on osallistuttava koulutyöhön säännöllisesti, suhtauduttava koulutovereihinsa ja 

koulun aikuisiin arvostavasti ja reilusti sekä noudatettava sääntöjä. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa 

koulun toimintaan mm. oppilaskunnan toiminnan kautta. Oppilaskunnan toimintaa voidaan tarkentaa 

vuosisuunnitelmassa.   

   

   

Koulussamme noudatetaan Seinäjoen kaupungin peruskoulujen ja Alaviitalan koulun järjestyssääntöjä. 

Nämä löytyvät Alaviitalan liitteistä numero 1.   

    

   

Yhteisöllisestä oppilashuollosta määrätään tarkemmin vuosisuunnitelmassa. Yhteisölliseen oppilashuoltoon 

kuuluvat mm. koulukuljetus, ruokahuolto, terveydenhuolto.   

  



Kodin ja koulun yhteistyö järjestetään pääsääntöisesti vanhempainvarttien, arviointikeskustelun ja 
vanhempainiltojen puitteissa. Lisäksi voidaan järjestää avoimien ovien päiviä sekä tilaisuuksia, joihin 

perheet voivat osallistua. Vanhempainyhdistystä kannustetaan osallistumaan koulun arkeen ja juhlaan.   

   

Järjestyssäännöistä ja kurinpidollisista keinoista tiedotetaan mm. koulun kotisivulla, tiedotteilla, 

vanhempainvartissa ja vanhempainillassa.   

   

Kerhotoimintaa järjestetään resurssien mukaan koulujen yhteisinä tai koulun omana kerhona.   

   

Koulukirjastotoimintaa pyritään kehittämään lasten lukuharrastuksen vahvistamiseksi hankkimalla 

koulukirjastoon määrärahojen puitteissa lasten- ja nuortenkirjoja. Kaupungin kirjastoauto käy Alaviitalan 
koululla ja  Honkakylän varhaiskasvatuskeskuksessa kerran viikossa.    

   

Kouluruokailutilanteesta pyritään rakentamaan rauhallinen ja sujuva. Koulun ruokatoimikuntana toimii 
koulun oppilaskunta.  Välituntialueet määritellään lukuvuoden alussa. Välitunteja valvotaan 

vuosisuunnitelmassa sovitun mukaan. Välituntitoimintaa pyritään aktivoimaan oppilaskunnan kautta.    

   

Seurakuntien kanssa tehdään yhteistyötä säännöllisesti aamunavausten tiimoilta. Joulujuhla on tarkoitettu 

pääsääntöisesti perheille. Koulussa voidaan lisäksi järjestää mm. itsenäisyysjuhla, Lucian päivän juhla, 

vappurieha sekä kevätjuhla.   

   

Retkien järjestämisessä osallistetaan oppilaat ja kodit retkien varainkeruussa.    

   

Kaupunki järjestää koulumatkat ja -kuljetukset omien ohjeidensa mukaan. Koulu ohjeistaa tarvittaessa 
kuljetusoppilaat koulumatkojen varalta.   

   

   

   

   

Luku 6  

  

  

Perusopetuslain mukaan oppilaiden arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä 
kehittämään oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin.   

   

Oppilaiden arvioinnin tulee tukea ja ohjata oppilasta myönteisellä tavalla koulun perustehtävän suunnassa 
ja sen tulee olla yksilöllistä, totuudenmukaista ja monipuolista. Arvioinnin kohteena tulee olla oppilaan 

oppimistulosten lisäksi myös hänen työskentelynsä ja koko oppimisprosessinsa. Koulun kasvatustehtävään 

kuuluu myös oppilaan käyttäytymisen arviointi.    

   

Oppilaan opintojen edistymisestä  ja työskentelystä sekä käyttäytymisestä on annettava riittävän usein 

tietoa oppilaalle ja hänen huoltajilleen. Tietoa voidaan antaa todistuksissa, vapaamuotoisten tiedotteiden 

avulla ja suullisesti. Todistuksissa oppilaan suorituksia voidaan arvioida sanallisesti ja numeroilla. Alaviitalan 

koulussa sanallista arviointia toteutetaan luokilla 1-3 ja numeroarviointia luokilla 4-6. Numeroarviointia 

voidaan täydentää myös sanallisella arvioinnilla.    

   

Väliarviointi tapahtuu vuosiluokilla 1-5 arviointikeskusteluna, joka pidetään vuosiluokilla 1 ja 3-5 

marraskuun ja tammikuun välisenä aikana. Vuosiluokalla 2 tämä toteutetaan viikkoon 12 mennessä. 
Arviointikeskusteluun pyydetään opettajan kanssa oppilas ja vanhemmat. Kuudennella luokalla 

väliarviointikin on numeerinen.   



   

Lukuvuosiarviointi on 1-3 luokilla sanallinen ja 4-6 luokalla numeerinen.     

   

Eteläpohjalaisen opetussuunnitelman mukaan oppilaan mukana kulkee koko perusopetuksen ajan oma 

portfolio, johon oppilas kerää omia tuotoksiaan oman valintansa mukaan. Portfolio on oppilaan omaa 

itsearviointia. Portfolio on sähköinen ja se toteutetaan opetuksen järjestäjän linjauksen mukaisesti. 

Portfoliota voidaan käyttää arvioinnin apuna.   

   

   

Honkakylän varhaiskasvatuskeskuksessa jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma. 

Käytössä on "Henkilökohtainen oppimisen seuranta" -lomake, jota täytetään yhdessä lapsen kanssa 

esiopetuksesta toisen luokan loppuun asti. Lomakkeen pohjalta luokanopettaja tekee 

oppimissuunnitelman, joka päivitetään kaksi kertaa lukuvuodessa.   

   

Lukuvuoden päätteeksi opettajainkokouksessa todetaan vuosisuunnitelman toteutuminen ja suunnitellaan 

pääpiirteissään seuraavan lukuvuoden raamit.   

   

   

   

    

   

Luku 7  

  

  

 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki   

   

    

Yleinen tuki järjestetään pääsääntöisesti tuki- tai erityisopetuksena sekä yksilöllistämisenä. Tuki- ja 

erityisopetusta voidaan antaa ennen koulupäivän alkua, koulupäivän jälkeen tai oppituntien aikana. Yleisen 

tuen aikana opettajat kirjaavat käytetyt tukimuodot. Yleisen tuen aikana kaikki oppilaat ovat tukien piirissä.    

   

    

Tehostettuun tukeen siirtymisen arvioi kasvun ja oppimisen tuen ryhmä, johon kuuluvat koulunjohtaja 

puheenjohtajana, luokanopettaja(t), erityisopettaja sekä mahdollisesti muut tapauskohtaisesti päätettävät 

tahot. Tehostettuun tukeen siirtyminen edellyttää pedagogista arvioita, jonka laatii luokanopettaja.   

   

    

Erityiseen tukeen siirtyminen edellyttää pedagogista selvitystä, jonka laatii erityisopettaja yhdessä 
moniammatillisen ryhmän kanssa. Luokanopettaja ja erityisopettaja laativat yhdessä huoltajien kanssa 

henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS). Aikaisempien tukimuotojen 

lisäksi erityisen tuen aikana on mahdollista yksilöllistää yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä.   

   

    

Kaupungin linjauksen mukaisesti kasvun ja oppimisen tuen ryhmässä yleisen tason kirjaukset tekee 

koulunjohtaja ja oppilastason kirjaukset erityisopettaja.   

   

    

   

    



Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot   

   

    

  

Koulun kasvun ja oppimisen tuen ryhmän muodostavat erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, 

luokanopettajat ja koulunjohtaja. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa muitakin asiantuntijoita sekä oppilaiden 
huoltajat. Koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii koulunjohtaja. Ryhmä kokoontuu kerran syys- ja 

kevätlukukauden aikana sekä kuukausittain supistetussa kokoonpanossa.   

   

 Kouluterveydenhuollosta sekä hammashoidosta vastaa kaupungin terveystoimi.   

   

 Koulun tietoon tulleet oppilaita koskevat mielenterveyskysymykset sekä päihdeasiat käsitellään tarvittaessa 

oppilashuoltotyöryhmässä. Näissä asioissa koulu tukeutuu alan ammattilaisiin. Asiasta tiedotetaan aina 
oppilaan huoltajalle.   

   

Runsaat selvittämättömät poissaolot käsitellään kasvun ja oppimisen tuen ryhmässä. Asiasta tiedotetaan 
aina oppilaan huoltajille.   

    

Opiskelun ohjaus kuuluu luokanopettajien tehtävänkuvaan kiinteänä osana. Nivelkohdassa (siirtyminen 2.lk  

/ 3.lk ) ao. opettajat käsittelevät jokaisen oppilaan tilanteen sekä kartoittavat mahdolliset ongelmakohdat.  

Siirtymistä yläkouluun helpotetaan tutustumispäivällä sekä opinto-ohjaajan antamalla informaatiolla 

yläkoulun käytänteistä. Ohjauksen toimivuutta arvioidaan opettajainkokouksissa lukukausien päätteeksi. 

Yleisopetuksessa olevalle oppilaalle ei pääsääntöisesti tehdä erillistä suunnitelmaa opintojen seurannasta.   

   

 Koulun on taattava oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle turvallinen työympäristö. Ihmisen 

normaaliin sosiaaliseen toimintaan liittyy kilpailua ja oman paikan hakemista yhteisössä. Joskus toiminta voi 

olla sellaista, että se koetaan kiusaamiseksi. Pääsääntönä voisi todeta, että kiusaaminen on sellaista toisen 

ihmisen alistamista, että kiusatulla ei ole mahdollisuutta puolustautua. Koulussa oppilaille kerrotaan, mitä 
kiusaaminen on, jotta he itsekin tunnistaisivat ilmiön. Samalla oppilaita rohkaistaan puhumaan avoimesti 

kiusaamisesta. Kiusaamistapausten selvittelyssä keskustellaan osapuolten kanssa ja selvitetään tapahtumat. 

Jos keskustelu ei auta, otetaan yhteys huoltajiin ja pyritään siten parantamaan tilannetta.   

   

 Oppilaiden huoltajat ovat koulun edustajien tärkein yhteistyötaho. Yhteistyömuodot vaihtelevat 

toiminnasta riippuen. Vanhempainilta järjestetään pääsääntöisesti syys- lokakuussa sekä henkilökohtaiset 

tapaamiset syyslukukauden aikana. Pääsääntönä koulussa kuitenkin on, että oppilaita koskettavat akuutit 

asiat käsitellään välittömästi niiden tullessa tietoon.   

   

   

Luku 8  

  

Alaviitalan koulun oppilashuoltosuunnitelmasta löytyy Alaviitalan koulun oppilashuollon 

toimintaperiaatteet, vastuualueet sekä aikataulutus.   

Alaviitalan oppilashuoltosuunnitelma on koulun liite nmro 2.  Oppilashuoltosuunnitelma 

päivitetään vuosittain.   

  

Luku 9  

  

Koulu tukee lasten kulttuurillista taustaa mahdollisuuksien mukaan noudattaen valtakunnallista-, 

maakunnallista- ja kaupunkikohtaista ohjeistusta.   

  



  

Luku 10  

  

Alaviitalan koululla ei anneta kaksikielistä opetusta.   

Luku 11  

  

Luku 12  

  

Vuosiluokille 4,5 ja 6 taide-ja taitoaineiden (T&T) valinnaiseksi oppiaineeksi määrätään liikunta.   

   

Valinnaisia aineita (VAL) opetetaan vuosiluokilla 4,5 ja 6 yksi viikkotunti. Lukuvuosittain tarjotaan 
valinnaiskori, josta oppilaat voivat valita mieleisensä vaihtoehdon. Oppilailta kysytään myös ehdotuksia 

valinnaiskoriin. Valinnaiset oppikokonaisuudet ovat Alaviitalan koulussa lukukauden mittaisia. Näin 

oppilaalle saadaan kaksi erilaista valinnaiskokonaisuutta lukuvuoden aikana. Valinnaisten aineiden tunti on 

ns "palkkitunti", jolloin 4. 5. ja 6. luokkien oppilaat jakaantuvat ryhmiin luokkatasoista riippumatta.    

   

Valinnaiset aineet (VAL) suunnitellaan joustavasti koulun vahvuuksien ja resurssien mukaan; tällöin 

opettajat saavat tuoda tähän mukaan omaa erityisosaamista. Ainakin yhden tarjotun valinnaisen aineen 

tulee tukea yrittäjämäistä toimintatapaa.    

   

Valinnaisaineen luonne voi vaikuttaa siihen, miten valinnainen aine aikataulullisesti toteutetaan; esim. 

kaksoistuntina lukujärjestyksen niin salliessa. Oppilaskunta oli mukana päättämässä valittavissa olevista 

aihekokonaisuuksista.     

     

Alaviitalan koulun valinnaisista aineista tehdään lukuvuosittain oma suunnitelma, joka on 

koulun opetussuunnitelman liite 3. Liitteeseen kirjataan tarjolla olevat valinnaiset aineet:    

   

o  opintojen nimi  o  laajuus   o  tavoitteet   

o  sisällöt   o  arviointi  o  oppimisympäristöihin ja 

työtapoihin liittyvät erityispiirteet   o 

 vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjotaan.      

   

                                                                               

   

 Kokonaisuudet arvioidaan hyväksytty/hylätty. Valinnaiskorissa voi olla esimerkiksi seuraavat 

kokonaisuudet:    

   

• elokuvakurssi   

• kirjallisuuskurssi   

• tanssikurssi   

• seppäkurssi   

• partiolaiskurssi   

• palloilukurssi    välipalakurssi    Yritä edes!   

• lautapelikurssi   

• askartelukurssi   

• musiikkimaalauskurssi   

• digikurssi   

• taidekurssi   

• draamakurssi   

• koululehden teko   



  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Liitteet:   
Liite 1: Järjestyssäännöt  
  

  

  

  

Alaviitalan koulun järjestyssäännöt  

  



Yleistä  

Koulun oppilaan tulee osallistua opetukseen ja hänen on suoritettava 

tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan tulee 

noudattaa koulun henkilökunnan antamia ohjeita. Kohteliaaseen 

käyttäytymiseen kuuluu asiallinen kielenkäyttö. Oppilaan tulee 

tervehtiä reippaasti kaikkia koulun henkilökuntaan kuuluvia, koulussa 

vierailevia ulkopuolisia henkilöitä ja koulutovereita. Kouluun ei saa 

tuoda tarpeettomasti rahaa, makeisia, leluja, kännyköitä tms. Nämä 

ovat koulussa omistajansa vastuulla. Puhelimet on pidettävä 

suljettuina tai äänettömällä koulupäivän aikana.   

  

Koulutiloissa  

Käyttäydy hillitysti ja odota omalla paikallasi oppitunnin alkamista. 

Pidä pulpettisi siistinä.  

Mene välitunnille välittömästi ja rauhallisesti. Sisällä voi oleskella vain 

opettajan luvalla.  

Säilytä ulkovaatteet ja jalkineet hyvässä järjestyksessä niille 

varatuilla paikoilla.  

Palauta käyttämäsi välineet ja kirjat niille tarkoitettuihin paikkoihin.  

Seuraa opetusta ja ole aktiivinen. Älä häiritse toisten opiskelua.  

Älä koske oppilastovereittesi tai opettajan tavaroihin ilman lupaa.  

  

Koulun pihalla  

Välituntialue on koulun piha ja urheilukenttä. Alueelta ei saa luvatta 

poistua.  

Liiku ahkerasti ja vietä välitunti sopuisasti toisten oppilaiden kanssa.  

Välituntileikeissä saa käyttää vain siihen tarkoitukseen osoitettuja 

välineitä.  

Vie yhteiset välineet niille varattuihin paikkoihin. Käsittele niitä siten, 

etteivät ne rikkoudu.  

Pidä koulun piha viihtyisänä ja siistinä.  



Riidan  tai  tapaturman  sattuessa  ilmoita 

 asiasta  heti välituntivalvojalle.  

Kulkuvälineet tulee säilyttää niille varatulla paikalla, jossa ei saa 

välituntisin oleskella.  

Kun kello soi, tule ripeästi sisälle.  

  

Koulumatkalla  

Noudata  liikennesääntöjä  ja  muista  myös  hyvä 

 käytös koulumatkoilla.  

Vältä liian aikaista kouluun tuloa. Älä kuitenkaan myöhästy. Sisään 

tullaan vasta kellon soitua.  

Kun koulupäivä päättyy, lähde välittömästi suoraan kotiin.  

  

Kouluruokailussa  

Noudata asiallisia pöytätapoja ja anna toisille ruokarauha.  

Maista kaikkia ruokalajeja. Ota ruokaa vain sen verran, kun varmasti 

jaksat syödä. Voit hakea annoksesi syötyäsi lisää.  

 



Pidä yhteiset ruoka-astiat siisteinä.  

  

Poissaolot  

Oppilaan sairastuessa on huoltajan tiedotettava asiasta opettajalle.  

Opettaja voi antaa huoltajan pyynnöstä oppilaalle vapautuksen 

koulunkäynnistä enintään kolmen päivän ajaksi. Yli kolmen päivää 

kestävistä vapaista päättää koulunjohtaja.  

Poissaolon aikaiset läksyt ja kotitehtävät oppilaan tulee tehdä.  

Aina oppilaan ollessa koulusta poissa, hän on velvollinen tiedustelemaan 
läksyt omatoimisesti.  

  

Kurinpito  

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta.  

Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden 

tunnin jälki-istuntoon. Ensisijaisena toimenpiteenä on kuitenkin 

kasvatuskeskustelun käyttäminen. Keskustelu kirjataan ja ilmoitetaan 

huoltajalle.  

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä 

enintään tunniksi kerrallaan suorittamaan kotitehtäviään.  

Rangaistuksista ilmoitetaan aina huoltajalle.  

  

Voimaantulo  

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa, koulumatkoilla, 
luokkaretkillä ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.  

Opettaja  voi  antaa  näiden  järjestyssääntöjen  lisäksi 

erillismääräyksiä ja ohjeita.  

Järjestyssäännöt hyväksyy koulunjohtaja opettajakuntaa kuultuaan.  

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa 11.9.2014 alkaen.  

  



  

  
  

  

  

Liite 2: Oppilashuoltosuunnitelma (päivitetään syksyllä 2016)  

  

  

        Alaviitalan ja Honkakylän  koulujen oppilashuoltosuunnitelma    
  

  

                                                 MONIALAINEN OPPILASHUOLTO  

  

 

 
  

Kuvio 1. Seinäjoen perusopetuksen oppilashuollon rakenne ja toimintatavat  

  

      

            

  

KOLMIPORTAISEEN TUKEEN LIITTYVÄT OPETUSJÄRJESTELYT   
  ( ) pedagogiset asiakirjat   

POL 16 a 2 mom, POL 17  §    mom. 3   
--  ei ole oppilashuoltoryhmän  toimintaa, eikä vaadi oppilaan/huoltajan lupaa >   

Asiantuntijaryhmä   

Yksittäisen oppilaan asioiden käsittely 
  

Konsultaatio yksittäisten toimijoiden kanssa (kuraattori, psykologi,  
terveydenhoitaja) 

  

Vaatii oppilaan/huoltajan suostumuksen   
Kirjataan oppilashuoltokertomukseen ja asiakasrekisteriin   

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (yhteisöllinen)   

Koulun hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen,  
  

Kasvun , oppimisen ja koulunkäynnin ongelmia ennaltaehkäisevä toiminta 
  

Oppilashuoltosuunnitelma   

Ohjausryhmä   
  

Oppilashuoltopalveluiden suunnittelu, kehittäminen ja arviointi   Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma   



Toteuttaminen  
 

                    Oppilashuollon suunnittelu ja tiedottaminen  

  

Koulun käytännön oppilashuolto suunnitellaan lukukauden aluksi opettajainkokouksessa kulloisenkin 
tilanteen ja resurssien mukaan. Oppilashuollon palveluista tiedotetaan huoltajille kirjallisesti. Toimijoita 
ovat erityisopettaja, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi sekä koulun opettajat. Lisäksi oppilashuollon 
toteuttajiin kuuluvat tilapalveluiden, kuljetusten sekä ruokapalveluiden edustajat, jotka omalta osaltaan 
vastaavat koulun toiminnan häiriöttömästä sujumisesta.   
  

  

  

  

  

Koulun oppilashuollon kokonaistarve  

Oppimisvaikeuksia esiintyy tasaiseen tahtiin. Keskimäärin yksi oppilas/luokka on tehostetussa tuessa 
oppimisvaikeuksien vuoksi. Nämä hoidetaan kolmiportaisen tuen kautta luokanopettajan ja 
erityisopettajan toimesta. Diabetes –oppilaiden hoito vaatii jatkuvaa valvontaa sekä huolenpitoa ja vie 
opettajan/avustajan resurssia huomattavasti.   
  

  

  

  

Käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut   

  

Erityisopettaja (koululla 5 h/vko), kuraattori (koululla tarvittaessa), terveydenhoitaja (koululla 1 päivä/kk), 
koululääkäri (koululla 1 kerta/lv), psykologi, hammaslääkäri, ruokapalvelut, tilapalvelut ja kuljetuspalvelut.  
  

  

  

  

  

  

 Yhteisöllinen oppilashuoltotyö  

              Oppilashuoltoryhmä  



  
Kokoonpano : koulunjohtaja, opettajat, terveydenhoitaja, erityisopettaja, psykologi, kuraattori  sekä ruokahuollon, tilapalveluiden ja 
kuljetuspalveluiden edustajat.  
  

koulunjohtaja: koordinoi yhteisöllistä toimintaa, koulunjohtajan poissa ollessa, varajohtaja hoitaa 
koulunjohtajan tehtävät  

- vastaa oppilashuollon koordinoinnista ja organisoinnista  

- varmistaa opettajien osaamisen ja koulutuksen  

- kehittää toimintakulttuuria erilaista oppijaa tukevaksi  

- vastaa muistioiden laadinnasta, kehittää seurantajärjestelmää   

- korostaa oppilaiden ja huoltajien yhteistyövelvoitetta  

  

luokanopettaja: oma luokka, opetukseen liittyvät asiat (kolmiportainen tuki), havainnoija, suunnittelija, 
valvoja, puuttuja, raportoija tai toimeenpanija  
  

erityisopettaja: opetukseen liittyvät asiat, erityisoppilaat (kolmiportainen tuki)  

- havainnoija, suunnittelija, valvoja, puuttuja, raportoija tai toimeenpanija  

- kartoittaa oppilaan oppimisvaikeuksien syitä   

- oppilaan arvioinneissa, pedagogisissa tukitoimissa ja selvityksissä yhteistyökumppani 
luokanopettajan kanssa  

  

Kouluterveydenhoitaja: terveyspalvelut (diabetes yms.)  

 



- oppilaan fyysisen ja psyykkisen kasvun sekä kehityksen seuranta ja tukeminen  

- eri luokka-asteiden määräaikaistarkastusten yhteydessä oppilaan kannustaminen omasta 
terveydestä huolehtimiseen  

- antaa ensiapua sekä ohjaa sairaustapauksissa oikeaan hoitopaikkaan toimii yhteistyössä 
koululääkärin, opettajien, koulukuraattorin, oppilashuoltoryhmän, huoltajien ja oppilaiden kanssa. 
Psykologi:   

- toteuttaa alakouluikäisten osalta koulupsykologista työtä sekä kasvatus- ja perheneuvontaa  

- auttaa oppilasta oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa yhteistyössä vanhempien ja 

koulun työntekijöiden kanssa   

- tarjoaa konsultaatiota perheille ja koulun henkilöstölle  

- antaa tukea perhe- ja kaverisuhteisiin sekä vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa  

- vastaa psykologisista tutkimuksista (esim. oppimisvaikeudet), keskusteluavun antamisesta, 

ohjaamisesta ja neuvonnasta  

- tekee tarvittaessa yhteistyötä mm. erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kanssa  

  

  

kuraattori: sosiaaliasiat  

Ruokahuollon edustajat vastaavat ruokahuollosta.  

Tilapalveluiden edustajat vastaavat tilojen turvallisuudesta ja toimivuudesta.  

Kuljetuspalvelut vastaavat koulukuljetusten sujuvuudesta, turvallisuudesta ja asianmukaisesta kalustosta.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kokoontuminen ja käytännöt  

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana kerran täydessä kokoonpanossa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa lukuvuoden aloituskokousta, jossa lukuvuoden suuret linjat sovitaan  
koulutasolla. Koska erityisopettaja on koululla yhtenä päivänä viikossa ja terveydenhoitaja kerran kuussa, on 
tarkoituksenmukaista järjestää kasvun ja oppimisen tuen ryhmien kokoukset näiden viranhaltijoiden päivinä.    
Muita tapaamisia järjestetään lukuvuoden aikana tarpeen mukaan.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tavoitteet  



  

Kartoittaa mahdolliset ongelmat ja ohjata oppilaat yksilölliseen tukeen. Oppilashuollon tavoitteena on tukea 

opettajaa työssään ja auttaa oppilasta koulutyön eri vaiheissa. Oppilashuolto tukee oppilasta ja vanhempia 

koulunkäyntiin liittyvissä asioissa kartoittaen mahdolliset haasteet. Eri alojen asiantuntijat voivat neuvoa  

 

opettajaa ja vanhempia lapsen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.  

  

  

  

  

  

  

Tehtävät  

Luokanopettaja: seuranta, seulonta, aloite  
Terveydenhoitaja, kuraattori, erityisopettaja, psykologi sekä eri alojen edustajat toimivat oman alansa ohjeistuksen mukaan ja 
tuovat oman asiantuntemuksensa yksilölliseen oppilashuoltotyöhön.  
  

  

- Kuudennen luokan luokanopettaja ja tulevan yläkoulun tulevista seitsemänsistä luokista vastaavat 
opettajat, erityisopettaja ja/tai rehtori kokoontuvat yhteisessä siirtopalaverissa keväällä  

- Välitunneilla on valvojana luokanopettaja/erityisopettaja apunaan koulunkäynninohjaaja - 

 Koulussa noudatetaan Seinäjoen kaupungin koulujen yhteisiä järjestyssääntöjä - 

 Poissaolot merkitään sähköiseen ohjelmaan säännöllisesti (luokanopettaja hoitaa).  

- Koulukuljetusten odotusvalvonnan hoitaa koulunkäynninohjaaja  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä  



  

  

Koulussa on nollatoleranssi väkivallan ja kiusaamisen suhteen. Kiusaamisen ennaltaehkäisy: 
Koulukiusaamista pyritään ehkäisemään asennekasvatuksella (esim. päivänavaukset), valistuksella ja 
valvonnalla. Oppilaiden sosiaalisia taitoja voidaan kehittää ryhmätöillä, peleillä, leikeillä ja 
itsearvioinneilla.   
  

Häiritsevä tai uhkaavasti käyttäytyvä henkilö koulualueella:  

Pyritään rauhallisesti keskustelemalla ohjaamaan henkilö pois koulualueelta. Ohjataan 
mahdollisuuksien mukaan oppilaat pois häiritsevän henkilön läheisyydestä. Tarvittaessa kutsutaan 
paikalle poliisi.   
  

Kun koulun henkilökunta saa tietää oppilaita koulumatkalla häirinneestä tai uhanneesta henkilöstä , 
oppilaita informoidaan tapahtuneesta ja koteihin lähetetään tarvittaessa kirjallista tietoa.  
Tarvittaessa ilmoitetaan viranomaisille.  
  

  

  

  

  

  

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa (liite x)  

  

  

  

  

  

PERUSTOIMINTAMALLI KRIISITILANTEISSA:  

 

  

1. Kaikki kriisitilanteet saatetaan ensimmäiseksi koulunjohtajan/vastuuopettajan tietoon.   
2. Tarvittaessa johtaja/vastuuopettaja kutsuu koolle kriisiryhmän helposti tavoitettavat 

jäsenet ja huolehtii, että joku aikuinen on vastuussa oppilasryhmästä kriisiryhmän 
kokouksen aikana. Kriisitilanteessa tähän tehtävään voidaan käyttää esim.  
koulunkäynninohjaajaa.  

3. Kriisiryhmä päättää jatkotoimenpiteistä, tiedottamisen laajuudesta ja tiedotustavoista 
sekä ottaa tarvittaessa yhteyttä koulun ulkopuolisiin auttajiin.  
Koulunjohtaja/vastuuopettaja hoitaa kaiken ulkopuolisen tiedottamisen 
(kouluviranomaiset ja tiedotusvälineet) ja ottaa yhteyttä huoltajiin.  
  

Oppilashuoltoryhmä toimii tarvittaessa kriisiryhmänä siinä kokoonpanossa, joka sillä 
hetkellä on nopeasti koottavissa, huomioiden kriisin ja tarpeellisuuden. 
Terveyskeskuksen ja seurakunnan kriisiapua käytetään tarvittaessa.  

  

  

  

  

  

Yksilöllinen oppilashuoltotyö                            



  

Asiantuntijaryhmän kokoonpano   

Asiantuntijaryhmän kokoonpano muodostuu käsiteltävän asian mukaan. Sosiaaliasiat  kuuluvat  

kuraattorille, terveysasiat terveydenhoitajalle ja käyttäytymisongelmat psykologille. Luvan yksilöllisen työn 
aloittamiseen hankkii vastuualueen viranomainen. Esimerkiksi terveysasioissa luvan hankkii 
terveydenhoitaja ja siten yksilöllisestä kouluterveydenhuollosta vastaa terveydenhoitaja.    
Varsinaiset oppimisvaikeudet kuuluvat kolmiportaisen tuen piiriin, jota koordinoi koulunjohtaja.  

Kokoontuminen, kirjaaminen ja salassapito (oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys)  

   

  

  

  

Asiantuntijaryhmä   

- kokoontuu tarvittaessa  

- Oppilashuolto perustuu aina oppilaan ja huoltajien suostumukseen, joten esimerkiksi 
asiantuntijaryhmän kokoaminen edellyttää huoltajan suostumusta.  
  

Huoltajien suostumusta ei kuitenkaan tarvita tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyviin selvitysten 
laadintaan monialaisessa työryhmässä.  
  

Kirjaukset  

- Yksilökohtaisessa työssä esiin tulevat asiat kirjataan oppilaitoskohtaiseen oppilashuoltokertomusten 
rekisteriin. Oppilashuoltokertomukseen kirjataan seuraavat asiat:   
  

1) nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen 
opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot;  
   

2) asian aihe ja vireillepanija;  

   

3) opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet;  

   

4) tiedot asian käsittelystä kasvun ja oppimisen tuen ryhmän kokoukseen osallistuneet henkilöt 

ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä  

 

toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot;  

  

5) toteutetut toimenpiteet;  

   

6) kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa.  

   

Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi 
merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.  
  

 -  Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat asiat omiin potilasrekistereihinsä.  

  

  

  



  

Tavoitteet  

  

  

  

Jokainen saa tarvitsemansa yksilöllisen tuen kohtuulliseen aikaan. Yksilöllisen oppilashuoltotyön 
tavoitteena on myös tukea opettajaa työssään sekä vanhempia koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. 
Tavoitteena on myös tukea lapsen itsetuntoa ja kasvua yhteiskunnan jäseneksi.  
  

  

  

  

Tehtävät  

  

Yksilöllisen oppilashuollon piiriin kuuluvat kaikki muut koulunkäyntiin liittyvät asiat paitsi oppimiseen 
liittyvät, jotka hoidetaan kolmiportaisen tuen kautta.  
Kuraattori: vastaa yksilöllisen oppilashuoltotyön kokonaisuudesta  

Kouluterveydenhoitaja: terveysasiat  

Psykologi: käyttäytymisvaikeudet  

Opettajat: seuranta ja delegointi  

Erityisopettaja: oppimisvaikeudet  

  

  

  

  

  

  

  

  

Seuranta ja arviointi  
Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi  



  

  

  

  

  

Opetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista. Suunnitelman toteuttaminen 
ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa 
yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien 
viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta.   
  

Toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi - 

 koulussa seurannasta vastaa koulunjohtaja   

-  lukuvuosisuunnitelmassa määritellään seurattavat asiat  

-  toteutumista seurataan lukuvuoden lopuksi arviointiraportin yhteydessä.  

-  seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä 
tuloksista tiedottaminen:  

o oppilaille: koulun yhteisissä aamunavauksissa,  o 

huoltajille: kirjallisilla selvityksillä ja vanhempainillassa o 

muille mahdollisille tahoille vastaavilla tavoilla    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Liite 3: Valinnaisainetarjotin  

   

   
Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma        

           

Valinnaiset aineet (VAL), perusopetuksen 4-6 vuosiluokat        

Koulu Alaviitala          

Lukuvuosi 2016-2017          

           

Nimi Vuosiluokka/-t Tavoitteet Sisällöt 
Laajuus/ 
Kesto 

Oppimisympä- 
ristö Työtavat Tuki ja ohjaus Arviointi Erityispiirteet Muuta 

MALLI: Mikä minusta 

tulee? 4-6 
Itsearviointi, omien 

vahvuuksien tunnistaminen NY, ammatit jne… 1 

Koulu, yritykset, 

vanhempien 

työpaikat 

Pari- ja  
ryhmätyö 

itsenäinen 

työskentely 

Syyslukukaudella 

mahdollisuus 

samanaikaisopettajaan 
Hyväksytty/ 

hylätty 
TET-päivä,  
TVT:n käyttö 

Max. 20 

oppilasta 

Lehden teko 4 lk.-6lk. 
Kirjoittamisen ilo ja lehden 

tekeminen 

Lehden tekemiseen 

tutustuminen ja 

luokkalehden 

tekeminen lukukausi Luokka, Atk-luokka 
yksilö- ja 

ryhmätyö 
opettaja, 

vertaisoppimin en Hyv/Hyl 

  

Tanssikurssi 4 lk.-6 lk. 
Tutustutaan tanssin 

perusteisiin 
Perusasento, rytmiikka, 

liikkeiden yhdistäminen lukukausi Sali 

Yksittäisharj 

oitteet, ja  
ryhmäkuviot 

opettaja, 

vertaisoppimin en Hyv/Hyl 

  

Elokuvakurssi 4lk.-6 lk. 

Ymmärtää elokuvan 

historiaa ja oppia 

tekemään elokuva 

Tutustutaan elokuvan 

tekemiseen, historiaan 

ja tuotokseen. 
Lukukausi 

Luokka, Sali, koulun 

lähiympäristö 
yksilö- ja 

ryhmätyö 
yksilö- ja  
vertaisoppimin en Hyv/Hyl 

  

Käsityö- ja 

askartelukurssi 4 lk-6lk. 

Valmistaa itselle jotain 

kivaa virkaten ja/tai 

neuloen 
Virkataan, neulotaan ja 

askarrellaan Lukukausi Käsityökuokka Yksilötyö 

Opettaja ja 

yksilöoppimine n 
Hyv/Hyl 

  

Seppäkurssi 4 lk- 6lk. 

Opitaan suunnittelemaan 

ja valmistamaan pieniä 

metallituotteita 

Perustekniikat 

leikkamminen, 

sahaaminen, 

vasarointi. Viimeistely 

ja kiinnitykset lukukausi 
Teknisen työn 

luokka 

tekniikkahar 

joitus, mallin 

tutkiminen ja 

oma 

suunnittelu 
opettaja ja 

vertaisoppimin en Hyv/Hyl 

  

Sisäpalloilu 4 lk-6lk. 
Erityisesti lentopallon 

alkeiden oppiminen 
Koripallo, lentopallo ja 

sähly lukukausi liikuntasali ryhmätyö 

opettaja ja 

vertaisoppimin en 
Hyv/hyl 

  

  

  


