
 

 POHJAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN KOULUKOHTAINEN OSUUS 

 

ARVOT (OPS LUKU 2) 
 

Pohjan koulussa työskentely ja yhdessäolo perustuu näihin arvoihin: 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



 

ARVOTYÖSKENTELYN KUVAUS  

1. Opettajien työprosessi: 

Pohjan koulun uutta arvoperustaa lähdettiin muovaamaan tarkastelemalla ensin 
voimassaolevan koulukohtaisen opetussuunnitelman arvoja, joissa todettiin yhä olevan 
käyttökelpoisia käsitteitä, mutta runsaasti melko konkreettisluontoisia, yksittäisiä asioita. 

Opettajat tutustuivat uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman ja maakunnallisen 
suunnitelman arvoihin ja painotuksiin. Näitä myötäille ja niiden pohjalta syntyi ajatuksia siitä, 
millaiset ovat oman koulumme työn tavoitteet, tavoitteisiin pääsemisen keinot , ja mistä löytyy 
se innostus ja voima, jota tarvitaan ponnisteltaessa kohti tavoitteita. 

Vapaan ideoinnin tulokset ryhmiteltiin neljän ytimekkään keskusajatuksen ”sisään” 

1. Opimme 
2. Voimme hyvin 
3. Olemme ainutlaatuisia 
4. Teemme yhdessä  

 
Seuraavassa tarkastellaan kunkin keskusteeman pohjana olleita teesejä 
 

Opimme 

Koulumme arvoista Opimme-kokonaisuus sisältää seuraavat teesit: 

a. Tiedän kuinka opin parhaiten 
b. Tiedän vahvuuteni  
c. Osaan etsiä tietoa 
d. Asetan tavoitteita ja arvioin itseäni 
e. Osaan luoda ja keksiä 
f. Etenen johdonmukaisesti 
g. Jaksan tehdä työni loppuun 

Voimme hyvin 

Voimme hyvin- ajatuksella tarkoitamme seuraavaa: 

a. Pidän itsestäni huolen kotona ja koulussa 
b. Tiedän miten eri tilanteissa toimitaan 
c. Osaan tehdä asioita itse 
d. Minulla on hyvä olla itseni ja muiden kanssa 

  

Olemme ainutlaatuisia 

Tähän kokonaisuuten kuuluvat: 

a. Kannustan muita 
b. Hyväksyn oman ja muiden ainutlaatuisuuden 



 

c. Tutustun erilaisiin ihmisiin ja työskentelen heidän kanssaan 

 

Teemme yhdessä 

Yhdessä tekemisellä tarkoitamme seuraavaa: 

a. Osaan työskennellä toisten kanssa 
b. Otan vastuuta yhteisestä työstä 
c. Olen reilu kaveri 
d. Tunnistan omia ja toisten tunteita 
e. Kunnioitan toisia 

  
  

2. Oppilaiden osallisuus prosessissa ja johtopäätökset 

Pääteemojen hahmottumisen jälkeen oppilaat saivat tutustua aineistoon ja merkitä luokissa 
itselleen tärkeimmät arvot. Tärkeimmäksi yksittäiseksi asiaksi eli sijalle yksi (1)  tuli ”Pidän 
itsestäni huolen kotona ja koulussa”. Tämän arvon toteutumista tullaan tukemaan monialaisten 
kokonaisuuksien tarjonnassa ja kiinnittämällä erityistä huomiota  laaja-alaisten kokonaisuuksien 
L3 –osuuden (Itsestä huolehtiminen ja Arjen taidot) toteutumiseen oppiaineiden sisällä.  

Seuraavaksi tärkeimmät asiat oppilaiden mielestä olivat tässä järjestyksessä (2) ”Kannustan 
muita”,  (3)”Hyväksyn itseni ja muiden ainutlaatuisuuden” sekä saman pistemäärän saanut 
”Osaan työskennellä toisten kanssa”, (4) ”Jaksan tehdä työni loppuun”, (5) ”Osaan sanoa 
mielipiteeni” sekä saman pistemäärän saanut ”Minulla on hyvä olla itseni ja muiden kanssa”.  

  

Oppilaiden antamien pisteiden perusteella voidaan sanoa, että koulun toimintakulttuurin tulee 
tukea  jokaisen yksilön erilaisuutta arvostavaa ilmapiiriä ja sen tulee kannustaa yrittäjämäiseen,  
sinnikkääseen ja omatoimiseen toimintatapaan.  Lisäksi sen pitää tukea yhdessä tekemistä, 
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.  

  

3. Jatkotyöskentely 

Arvotyöskentelyn seuraavassa vaiheessa  prosessin tulokset esiteltiin koulun vanhempain 
yhdistykselle  palautteen saamiseksi. Tällä kertaa emme päätyneet keräämään vanhempien 
arvoajatuksia  kaikilta vanhemmilta, sillä arvopohjatyötä tehtiin koko kunnassa yhteisesti 
keväällä 2014. Tältä pohjalta syntyivät maakunnalliset arvot, jotka ovat meidänkin koulumme 
arvotyön perustana. 

 

 

 

 



 

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN (OPS LUKU3) 

Pohjan koulussa laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumisesta huolehditaan mm. kirjaamalla 

ne vuosisuunnitelmaan tai oppilaskunnan vuosikelloon. Toteutumista seurataan ja arvioidaan 

lukuvuoden päättyessä.  

Pohjan koulussa painotetaan itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja sekä oppilaiden osallisuutta arjen 
koulutyössä. 

  

 

 



 
  
TOIMINTAKULTTUURI (OPS lUKU4) 
  
 
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien järjestäminen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Toimintakulttuuri 
 
Toimintakulttuuri perustuu arvoihin erilaisuus – lapsi – osallisuus ja yrittäminen – turvallisuus. 
Se toteutuu työyhteisön tasolla, luokkatasolla ja oppilastasolla alla olevan kuvion mukaisesti. 
 

 
 
 
 

  
OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT  
Pohjan koulussa oppilaita ohjataan ja kannustetaan käyttämään erilaisia opiskelutapoja. Yksilö-, pari- 
ja ryhmätyöskentelyä käytetään monipuolisesti joka luokka-asteella. Oppimisympäristö on suunniteltu 
siten, että koulun tiloja voidaan käyttää monipuolisesti ja erilaisten ryhmien tarpeisiin. 
Oppimisympäristöön kuuluvat myös piha-alue  ja lähiympäristö.    
 
 
  
SEURANTA JA ARVIOINTI  
  
Yhteisissä kokouksissa keskustellaan vuosittain toimintakulttuurin ja sen arvoperustan toimivuudesta 
ja mahdollisesta päivittämisestä. Samalla arvioidaan tarvetta käydä keskustelua huoltajien ja 
oppilaiden kanssa.   
 



 

KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN (OPS LUKU 5) 
 
 

Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyö 
  

Pohjan koulu ohjaa oppilasta vastuullisuuteen ja osallisuuteen. Kaikilla kouluyhteisön 
jäsenillä, oppilailla ja henkilökunnalla, on oikeus työrauhaan, oikeus tulla kuulluksi ja oikeus 
työskennellä turvallisessa ympäristössä. Kouluyhteisö pyrkii yhdessä luomaan tällaisen 
ympäristön. 

   

 1. Yhteisöllinen oppilashuolto 

 Pohjan koulussa pyritään varhaiseen puuttumiseen heti huolen tai ongelmien ilmettyä. 
Tavoitteena on kaikkien koulun aikuisten osallistuminen oppilaan arkeen ”koko koulu 
kasvattaa”- periaatetta noudattaen. 

Pohjan koulussa toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka kokoonpano vaihtelee tarpeen 
mukaan. Tiedonsiirrosta esiopetuksen ja yläkoulun edustajien kanssa huolehditaan. Opettajan 
vaihtuessa uutta opettajaa tiedotetaan oppilasasioista. 

  

 2. Työrauha 
  

Oppilaalla on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen oppimisympäristöön.  Pohjan koulussa 
noudatetaan Seinäjoen kaupungin järjestyssääntöjä. Niitä täydentävät luokissa yhdessä 
oppilaiden kanssa sovittavat luokan toimintatavat. Työrauharikkomuksia ja käytöshäiriöitä 
voidaan käsitellä myös oppilashuoltoryhmässä.   

Mikäli oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä, käytetään seuraavia kurinpito- ja 
ojentamistoimia: 

● Kasvatuskeskustelu 
● Jälki-istunto 
● Opetustilasta poistaminen 
● Kirjallinen varoitus 
● Määräaikainen erottaminen 
● Opetuksen epääminen 
● Poisotto-oikeus 
● Tarkastamisoikeus 

Vakavien kriisitilanteiden toimintaa ohjaa koulun turvallisuusasiakirja.  

  

3. Kodin ja koulun yhteistyö.  

  

Kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan oppilaan opiskelun edellytyksiä sekä oppilaan terveyttä, 
turvallisuutta ja hyvinvointia. Kasvatusvastuu koululaisesta kuuluu huoltajalle. Koulu vastaa 



 

oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana yhteistyölle ovat 
avoin vuorovaikutus ja luottamuksellisuus kodin ja koulun välillä.  
Koulu on yhteistyön aloitteellinen yhteistyön aikaansaamiseksi huoltajan kanssa. 
Yhteistyömuotoja voivat olla esim. 

● vanhempainillat  
● koulun lukuvuositiedote  
● sähköinen reissuvihko, puhelut ja sähköposti tiedottamiseen ja henkilökohtaisiin viesteihin  
● vanhempaintapaamiset ja arviointikeskustelut  
● vanhempien osallistuminen oppilashuoltoryhmään oman lapsen asioita käsiteltäessä  
● vanhempainyhdistys 

  
 Opettajan tehtäviin kuuluu selvittää huoltajille lukuvuoden aikana opiskeltavien oppiaineiden 
sisällöt, tavoitteet ja arviointiperiaatteet pääpiirteittäin. Opettaja seuraa oppilaan poissaoloja. 
Huoltajien tulee ilmoittaa poissaolon syy viipymättä. Etukäteen tiedossa olevat poissaolot tulee 
anoa. Luokanopettaja voi myöntää vapautuksen opetuksesta korkeintaan kolmeksi päiväksi. 
Pidemmät poissaolot anotaan kirjallisesti rehtorilta. 

Pohjan koululla toimii vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistyksen tehtävänä on edistää kodin 
ja koulun välistä yhteistyötä. Yhdistys tekee yhteistyöstä koulun kanssa, vaikuttaa toiminnallaan 
lasten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin koulussa ja lähiympäristössä. Yhdistyksen toimintaa johtaa 
johtokunta, johon valitaan vuosittain kymmenen jäsentä ja puheenjohtaja. Yhdistys kerää varoja 
toimintaansa yhteisillä tapahtumilla. Kerätyillä varoilla tuetaan oppilaiden hyvinvointia koulussa 
erilaisin lahjoituksin ja avustuksin. 

 

4. Oppilaskuntatoiminta 

   

 Koulussa valitaan lukuvuosittain oppilaskunnan hallitus. Hallituksen jäsenet edustavat omaa 
luokkaansa hallituksen kokouksissa ja välittävät luokalleen tietoa hallituksen päätöksistä. Hallitus 
pyrkii osallistamaan kaikkia oppilaita suunnittelemaansa toimintaan. 

 

5. Koulukummitoiminta 

 

Koulukummitoiminnan tavoitteena on edistää ekaluokkalaisen turvallista alkua Pohjan koulussa 
ja opastaa viidesluokkalaista vastuun kantamiseen nuoremmista oppilaista. 

Pohjan koulun ekaluokkalaiset tulevat Pohjan alueen päiväkodeista.  

Koulukummitoiminta alkaa jo edellisenä lukuvuonna. Päiväkodin eskariopettaja pyytää 
neljännen ja ensimmäisen luokan opettajat suunnittelupalaveriin syyslukukauden alkaessa. 
Tällöin sovitaan vierailuista: syyslukukaudella neljäsluokkalaiset ja eskarit tekevät yhteistyötä ja 
kevätlukukaudella mukaan liittyvät myös ekaluokkalaiset. 

Kevään aikana tuleva ensimmäisen luokan opettaja, laaja-alainen erityisopettaja, rehtori, 
eskariopettaja ja kiertävä erityislastentarhanopettaja keskustelevat tulevista oppilaista. 
Päiväkodit toimittavat eskarilasten oppimissuunnitelmat koululle myös kevään aikana. 



 

Koulun alkaessa seuraavana syksynä viidennen ja ensimmäisen luokan opettajat suunnittelevat 
kummitoiminnan käytännön järjestelyt syyslukukauden alussa 

  

6. Kouluruokailu  

  

Koulussa on jakelukeittiö. Koulun ruokalassa on paikat 80 henkilölle ja ruokailu on järjestetty 
kahteen vuoroon. Ruokalassa järjestetään myös iltapäiväkerhon välipala.  Ruokalatoimikunta 
kokoontuu muutaman kerran lukuvuodessa ja se pyrkii kehittämään toimivaa ja rauhallista 
ruokailutuokiota. 
  

7. Välitunnit 

 Oppituntien väleissä on välitunnit, jolloin oppilaat ovat pihalla. Välituntitoimintaa innostavat 
asianmukaiset  puitteet. Pihalla on peliareena, kiipeilytelineitä, koripallotelineet ja kenttä. 
Oppilailla on käytössään erilaisia välituntivälineitä. Välituntivälineet ovat luokkakohtaiset.    

  

8.Päivänavaus 
  

Pohjan koulussa järjestetään yhteinen päivänavaus perjantaisin, jolloin kokoonnutaan saliin. 
Yhteinen päivänavaus voi olla sekä uskonnollinen että eettinen.  Jos oppilas ei osallistu 
päivänavaukseen, hänelle järjestetään valvonta. Luokissa voidaan pitää päivänavauksia myös 
muina aamuina. Oppilaskunta järjestää muutaman päivänavauksen lukuvuoden aikana. 

  

9.Koulukirjasto                

  

Koulussa on kirjasto, jossa on runsaasti lukuseikkailuun kuuluvia kirjoja. Kirjat on järjestetty 
luokka-asteittain värikoodein. Oppilailla on vapaa pääsy koulun kirjastoon. Oppilaita 
kannustetaan suorittamaan lukudiplomi yhteisellä lukuseikkailulla. Kirjaston toimivuudesta on 
vastuussa kirjastovastaava. 

  

10.Yhteiset juhlat ja tapahtumat                                

 
Koulussa pidetään joulukuussa joulujuhla, jonne kutsutaan mukaan oppilaiden vanhemmat. 
Juhlassa nähdään ja kuullaan kaikkien oppilaiden esityksiä. Joulujuhlat suunnitellaan yhdessä 
koulun opetushenkilöstön kanssa. Keväällä pidetään kevätjuhla viimeisellä kouluviikolla oman 
koulun väen kesken. Koulussa voidaan järjestää eri teemoihin liittyviä juhlia vaihtelevasti. 
  

11. Opintokäynnit ja retket                            

  

 Luokat tekevät retkiä, opintokäyntejä ja leirikouluja lukuvuoden aikana. Näiden rahoitus 
suunnitellaan yhdessä luokan vanhempien kanssa. Retkistä tehdään turvallisuussuunnitelma, 



 

jossa ilmenee retken sisältö, aikataulu, erilaiset järjestelyt ja vastuuhenkilöt. Retkistä laitetaan 
tarkemmat tiedot koulun vuosisuunnitelmaan. 

  

12.Koulumatkat ja -kuljetukset                               

  

Koulun oppilaat kulkevat kouluun pääsääntöisesti polkupyörillä ja kävellen. Koululla on 
pyöräteline sataa pyörää varten. Ensimmäisen luokan oppilaat kulkevat kouluun kävellen. 
Poikkeustapauksista sovitaan erikseen opettajan ja oppilaan vanhempien kanssa. Pienluokan 
oppilaiden koulumatkat järjestetään kaupungin taksikyydityksellä. 
  

13.Kerhotoiminta                 

  

Koulussa järjestetään kerhotoimintaa annettujen resurssien puitteissa. Kerhotoimintaa suunnitellaan 
vuosittaisissa veso- kokouksissa ja niistä tiedotetaan oppilaita. Kerhotoiminnan sisällöt, ajankohta  ja 
kohderyhmät tarkennetaan vuosisuunnitelmassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARVIOINTI  (OPS LUKU 6) 
  

Pohjan koulun arviointikulttuuri  
 
 

Osallisuus  

Pohjan koulun arviointikulttuuriin kuuluu oppilaan, opettajan ja 
huoltajien vuorovaikutus. Väliarvioinnit toteutetaan luokilla 1-4 
arviointikeskusteluna, jossa arviointilomakkeen lisäksi käytetään 
aineistona oppilaan aiemmin tekemää itsearviointia. Luokilla 5-6 
väliarviointi tehdään numeroarviointina. Arviointikeskustelun 
kaltaiset oppilaan ja huoltajien tapaamiset ovat tavoiteltavia myös 
vuosiluokilla 5-6.  
Oppilaita ohjataan tunneilla itsearviointiin ja kannustavaan  pari- ja 
vertaisarviointiin. Opettajan tekemä tuntitason arviointi on 
keskustelevaa ja vuorovaikutteista.  

Jatkuvuus  
Oppilaita ohjataan asettamaan tavoitteita ja arvioimaan 
oppimistaan työskentelyn aikana ja sen päättyessä.    

Kannustavuus  

Pohjan koulussa pyritään arvioinnin kannustavuuteen. Oppilasta 
ohjataan kiinnittämään huomiota lopputuloksen lisäksi myös 
oppimisprosessiin. Pyritään  huomaamaan pienetkin 
edistysaskeleet.  

Monipuolisuus  

Pohjan koulussa oppilaille tarjotaan monipuolisia keinoja 
osaamisensa osoittamiseen.  Arviointikeinoina voidaan käyttää 
suullista ja kirjallista arviointia, pari- ja vertaisarviointia, draamaa, 
näyttelyitä, portfoliota, äänitteitä, kuvia ja videokuvaa. Syys- ja 
kevätlukukaudella oppilaat tekevät kirjallisen 
itsearviointitodistuksen. Syksyn itsearviointitodistus toimii 
lisämateriaalina väliarviointikeskustelussa.  

  
 

 
                     ARVIOINTI OHJAA JA KANNUSTAA!  
  
 
 
 



 
  
  
Arviointi Pohjan koulun pienluokissa  
   
Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan 
yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suoriutumista näissä oppiaineissa 
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) hänelle 
määriteltyihin, yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin perustuen. Silloin arviointia ei tehdä 
suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin.    
   
Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa sanallista tai numeroarviointia käytetään opetuksen 
järjestäjän päättämällä tavalla. Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa 
voidaan päättöarvioinnissa käyttää joko numeroarviointia tai sanallista arviota. Vuosiluokilla 1-7 
arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää opetuksen järjestäjän päätöksen 
mukaisesti. Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään sanallista tai numeroarviointia.  Välitiedote 
annetaan joko sanallisena tai numeroarviointina yhdeksännen luokan oppilaille jatko-opintoihin hakua 
varten.  
   
Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia. Jos oppilaan opiskelu on 
järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen 
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja arviointi annetaan sanallisena. 
Mikäli oppilas on perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä vapautettu kokonaan jonkin 
perusopetuksen oppimäärään kuuluvan oppiaineen opiskelusta, ei tätä oppiainetta arvioida.   
   
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan päättöarviointi perustuu perusopetuksen 
yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan erityistä tukea 
koskevassa päätöksessä on päätetty. Jos pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas 
opiskelee opintokokonaisuuksia, annetaan arviointi todistuksessa kuitenkin oppiaineittain.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI (OPS LUKU 7) 

 

 

 

 

Pohjan koulun oppimisen tuen periaatteena on varhainen puuttuminen. Koulu on aloitteellinen tuen 
antamisessa ja tarjoamisessa. Tukea annettaessa oppilaiden yksilölliset ja erityiset tarpeet 
huomioidaan mahdollisimman hyvin. Tuki on pitkäjänteistä, joustavaa ja tuen tarpeen mukaan 
muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Yhteistyö kodin ja 
koulun välillä on tärkeää.   
Päävastuu oppilaan oppimisen seuraamisessa, ohjaamisessa ja opettamisessa sekä eteenpäin 
ohjaamisessa on luokanopettajalla. Opettaja tekee yhteistyötä laaja-alaisen erityisopettajan ja muiden 
oppilasta opettavien opettajien kanssa.   
 
Yleinen tuki  
 
Yleisen tuen käytännön järjestäminen  
● monipuoliset opetusjärjestelyt ( tukiopetus, samanaikaisopetus, tupatunnit, laaja-alaisen 

erityisopettajan tuki, erilaisen opetusmateriaalin käyttö, opettajan antaman lisäohjaus oppilaalle, 
erilaiset opetusjärjestelyt, eriyttämien tehtävien määrässä / sisällössä sekä koulunkäynnin 
ohjaajan apu , kodin ja koulun yhteistyö)  

Yleisen tuen yhteistyö  
● yhteistyö kodin ja koulun välillä, laaja-alaisen erityisopettajan kanssa  
   
Tehostettu tuki  
 
● Yleisen tuen tukikäytänteiden tehostamista sekä määrällisesti että laadullisesti.  
● Tehostettu tuki on pitkäaikaisesti annettavaa säännöllistä, suunnitelmallista ja yksilöllisempää 

tukea kuin yleinen tuki.  

Erityinen tuki 

HOJKS

Erityisen tuen päätös

Tehostettu tuki

Oppimissuunnitelma

Yleinen tuki

(Oppimissuunnitelma)

Pedagoginen selvitys 

Pedagoginen arvio 



 

● Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon, joka perustuu opettajan tai opettajien 
havaintoihin sekä keskusteluihin ja yhteistyöhön oppilaiden vanhempien kanssa. Pedagogisen 
arvion pohjalta oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmaan kirjataan tuen 
tarpeen ydinsisällöt ja -tavoitteet.  Arviota voidaan täydentää muiden asiantuntijoiden 
lausunnolla. Oppimissuunnitelman tekemisestä vastaa luokanopettaja ja se tehdään yhteistyössä 
erityisopettajan ja huoltajien kanssa.  

● Opettaja seuraa tehostetun riittävyyttä.  Oppimissuunnitelma päivitetään ja arvioidaan vuosittain 
yhdessä huoltajien kanssa. Tarvittaessa oppimissuunnitelma käsitellään kasvun ja oppimisen tuen 
ryhmässä, jossa arvioidaan tuen tarvetta moniammatillisesti.  
 

Erityinen tuki  
 
● Erityistä tukea tarvitaan silloin, kun muut koulun antamat tuen muodot eivät ole riittäviä. Koulun 

ja kodin tuesta huolimatta oppilas ei saavuta keskeisiä tuen tarpeen  sisältöjä,  jotka hänelle on 
määritelty oppimissuunnitelmassa. Oppilas kuormittuu liiaksi  kohtuuttomasta työmäärästä , joka 
ei tuota toivottuja opillisia tuloksia. Oppimisen haasteet heikentävät  koulumotivaatiota 
huomattavasti.   

  
● Erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, joilla on yksilöllistettyjä oppimääriä/ -määrä,  

pidennetty oppivelvollisuus tai sosioemotionaalisia vaikeuksia. Erityisen tuen tarve todetaan 
pedagogisessa selvityksessä, joka toimii myös pohjana erityisopetuksen päätökselle. Erityisen tuen 
tarvetta tarkistetaan pedagogisen selvityksen pohjalta ainakin toisen luokan ja kuudennen luokan 
keväällä. Pedagogisen selvityksen laatii luokanopettaja yhdessä erityisopettajan kanssa tai 
erityisluokanopettaja.  Luokanopettaja / erityisopettaja  huolehtii pedagogisen selvityksen 
tarkistamisesta ja pedagoginen selvitys käsitellään myös kasvun ja oppimisen tuen ryhmässä. 
Tarkistuksen perusteella suositellaan erityisen tuen jatkamista tai suositellaan erityisen tuen 
päätöksen purkamista, jolloin oppilas siirtyy takaisin tehostetun tuen piiriin.  

  
● Erityinen tuki on luonteeltaan oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan suunnattua, 

kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea. Erityisen tuen aikana oppilas opiskelee joko 
yleisopetuksen ryhmässä tai pienluokalla.   

  
● Erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma (HOJKS).   
  
● HOJKS:n laativat oppilaan opettajat yhteistyössä oppilaan huoltajan ja mahdollisuuksien mukaan 

oppilaan kanssa. Tarvittaessa HOJKS.n  laadinnassa voi olla mukana  myös moniammatiillinen 
asiantuntijaryhmä. HOJKS päivitetään ja arvioidaan kerran lukuvuodessa. Päivitykseen osallistuvat 
oppilaan huoltajien lisäksi tarvittavat opettajat ja muut asiantuntijat sekä oppilas 
mahdollisuuksien mukaan.   

● Oppilaan koulunkäynnin ja tuen järjestämiseen liittyvät lausunnot voidaan siirtää saman 
opetuksen järjestäjän piirissä oppilaitoksesta toiseen. Mikäli lausunto sisältää oppilaan 
terveydentilaa kuvaavia tietoja, tulee lausunnon siirtämisen toiseen kouluun tai yksikköön kysyä 
lupa huoltajalta. Oppilashuoltorekisteristä siirrettävistä tiedoista päättää johtava kuraattori.  

  
  



 

 
 
Pidennetyn oppivelvollisuuden järjestäminen ja toimintamallit:  
 
Yhteistyötä tehdään yläkoululaisten osalta Eskoon Kaarisillan, Seinäjoen ja Alavuden Luovin, 
oppilaanohjaajan ja TET-harjoittelupaikkojen kanssa. Yhteistyö vanhempien kanssa tapahtuu HOJKS-
palavereissa, palvelusuunnitelmiin osallistumisessa, pedagogisten selvitysten tekemisissä ym. 
oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa 
noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPPILASHUOLTO (OPS LUKU 8) 
 
Pohjan koulun oppilashuoltosuunnitelmassa esitetään koulun oppilashuollon toimintaperiaatteet, vastuualueet 
sekä aikataulutus.  
 
Oppilashuoltosuunnitelma päivitetään vuosittain.  

 

                                                                                                                                                                                

 

Pohjan koulun oppilashuoltosuunnitelma 

 
 

                                                 MONIALAINEN OPPILASHUOLTO 
 

 
 
 
Kuvio 1. Seinäjoen perusopetuksen oppilashuollon rakenne ja toimintatavat 
     
           

Toteuttaminen 
                    Oppilashuollon suunnittelu ja tiedottaminen 

 
- koulun henkilöstö ja huoltajat osallistetaan oppilashuollon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin 

 koko koulun ja luokkien vanhempainillat sekä –vartit vähintään kerran lukuvuodessa 

 yhteydenpito koteihin: tiedotteet, reissuvihko, Helmi-reissari, sähköposti, puhelut, tekstiviestit ja koulun kotisivut 

 kotiin otetaan yhteyttä jo varhaisessa vaiheessa 

 vanhempainyhdistyksen kokouksissa mahdollisuuksien mukaan koulun edustaja mukana  

KOLMIPORTAISEEN TUKEEN LIITTYVÄT OPETUSJÄRJESTELYT

(pedagogiset asiakirjat)

POL 16 a 2 mom, POL 17 § 3 mom.

--> ei ole oppilashuoltoryhmän  toimintaa, eikä vaadi oppilaan/huoltajan lupaa

Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä
Yksittäisen oppilaan asioiden käsittely

Konsultaatio yksittäisten toimijoiden kanssa (kuraattori, psykologi, 
terveydenhoitaja)

Vaatii oppilaan/huoltajan suostumuksen

Kirjataan oppilashuoltokertomukseen ja asiakasrekisteriin

Koulukohtainen  kasvun ja tuen  ryhmä (yhteisöllinen)

Koulun hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen, 

Kasvun , oppimisen ja koulunkäynnin ongelmia ennaltaehkäisevä toiminta
Oppilashuoltosuunnitelma

Kuntatason ohjausryhmä  (lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkosto)

Oppilashuoltopalveluiden suunnittelu, kehittäminen ja arviointi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma



 
 opeYT noin kerran kuukaudessa, missä koko henkilöstö mukana muutaman kerran lukuvuodessa 

 tarvittaessa välituntipalavereita kiireellisissä tapauksissa 
 

- oppilasta/oppilaskuntaa osallistetaan mm. koulun toiminnan arviointiin, koulun vuosittaisen suunnitelman laatimiseen, kouluruokailun 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, koulun tilojen ja piha-alueiden sekä järjestyssääntöjen laatimiseen 

 oppilaskuntaan valitut luokkien edustajat kartoittavat muiden oppilaiden ajatuksia ja mielipiteitä, minkä perusteella tekevät 
esitykset ja päätökset 

 ruokailutoimikunnassa oppilaiden edustus 
 

- yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedotetaan oppilaita, huoltajia ja yhteistyötahoja  

 lukuvuositiedote  

 kertauksena vielä huoltajan allekirjoittaessa yksilöllisen oppilashuollon suostumusta  

Koulun oppilashuollon kokonaistarve 
 

- yhteensä 115 oppilasta vuosi sitten remontoidussa koulussa ja toiminnallisella koulunpihalla 
- tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä koulussa (31.10.2014) 

 n. 25 % sis. pienluokkien oppilaat 
 

Käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut  
 

- kouluterveydenhuolto- sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut 

 kouluterveydenhoitaja on koululla tiistaisin 

 koululääkäri on koululla muutaman kerran lukuvuodessa 

 psykologi on pääasiassa psykologi- ja perheneuvontapalveluissa, josta varataan aika 

 koulukuraattori on erikseen sovitusti koululla 

 
- oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen toteuttamisessa tarvittava yhteistyö 

 koulunjohtajan johtama yhteisöllisen kasvun ja tuen ryhmä (erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori) koordinoi 
oppilashuoltoa ja on yhteydessä eri  yhteistyökumppaneihin (luokanopettajat, psykologi ja lastensuojelu) 
 

- oppilashuollon palveluiden kohdentaminen yksittäisiin oppilaisiin, kouluyhteisöön ja yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon 
kehittämiseen ja seurantaan 

 meidän koulu ja luokka –hengen tavoittelua ilman kiusaamista 

 luokkien yleisen kartoituksen ja oppilaan tai huoltajan pyynnön jälkeen tukea tarpeen mukaan 

 

 Yhteisöllinen oppilashuoltotyö 

              Oppilashuoltoryhmä 
 
Kokoonpano 

- Puheenjohtajana toimii koulunjohtaja (opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja) 
- Koulu: erityisopettaja ja oppilaskohtaisesti luokan opettaja 
- Psykologi- ja kuraattoripalvelut: koulukuraattori yleensä ja psykologi erikseen sovittaessa 
- Koulu- tai opiskeluterveydenhuolto: kouluterveydenhoitaja yleensä ja koululääkäri erikseen sovittaessa 
- Muut: koulun henkilökunta (lain mukaan yhteisöllinen oppilashuolto eri muodoissaan kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille) 
- Huoltaja oppilaan mukana tapauskohtaisesti ja sovitusti 

 
Vastuualueet  
 
Opettaja 

- havainnoija, suunnittelija, valvoja, puuttuja, raportoija tai toimeenpanija 
- oppilaan poissaolojen seuranta 
- tekee yhteistyötä nivelvaiheissa (koulutulokkaat, luokalta/toiseen kouluun/yläkouluun siirtyminen) 

 
Erityisopettaja 

- perehdyttää uudet opettajat oppilashuoltotyöhön 
- avustaa ja neuvoo opettajia pedagogisten asiakirjojen teossa ja suunnittelussa 
- turvallisuuden ja toiminnan suunnittelua kriisitilanteissa 
- erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden löytäminen 
- erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäynnin seuraamista, tukitoimien suunnittelua ja järjestämistä 
- huolehtii koulutulokkaiden nivelvaiheesta; tiedonsiirto esiopetuksesta kouluun, erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja heidän 

koulupolkunsa seuranta 
- tiedonsiirto alakoulusta yläkouluun ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulupolun jatkuminen 
- siirto HOJKS, yksilöllinen opintojen suunnittelu ja tuki 
- poissaolojen seurantaa mahdollisuuksien mukaan 
- osallistuu tarpeen mukaan vanhempien kanssa käytäviin neuvotteluihin 



 
- osallistuu tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa käytäviin neuvotteluihin ja yhteistyöpalavereihin sekä tarvittaessa yksilöllisiin 

oppilashuoltokokouksiin 
- avustaa opettajien ammatillisen kehityksen tukemisessa halukkuuden ja mahdollisuuksien mukaan 

 
Koulunjohtaja 

- 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 
- koulunjohtajan poissa ollessa varajohtaja hoitaa koulunjohtajan tehtävät 

 
Kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri 

- Kouluterveydenhuolto on sekä ennaltaehkäisevää työtä että sairauksien varhaista tunnistamista ja hoitoonohjausta. 
Kouluterveydenhuollossa seurataan ja tuetaan oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä kannustetaan 
terveellisten elämäntapojen omaksumiseen. 

- terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain määräaikaistarkastuksissa, mutta tarvittaessa oppilas pyydetään myös yksilölliseen tarpeeseen 
perustuvaan tarkastukseen. 1. , 5. ja 8.  luokilla oppilas ja hänen vanhempansa kutsutaan ns. laajaan terveystarkastukseen, jonka 
koululääkäri ja terveydenhoitaja tekevät yhdessä. 

- kouluterveydenhoitaja toimii yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja mm. koululääkärin, opettajien, ohjaajien, koulukuraattorin ja psykologin 
kanssa sekä osallistuu koulun monialaiseen oppilashuoltoon 

- kouluterveydenhoitaja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kanssa 
- terveydenhoitaja antaa konsultaatioapua tarvittaessa 
- koulutapaturmissa kouluterveydenhoitaja antaa ensiapua koululla ollessaan sekä ohjaa sairaustapauksissa oikeaan hoitopaikkaan 
- kouluterveydenhuollossa toteutetaan kansallista rokotusohjelmaa 
- kouluterveydenhuollon toiminta on luottamuksellista 
- osana kouluterveydenhuoltoa on edistää ja seurata opiskeluympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä 

 
Koulukuraattori 

- tekee koulun sosiaalityötä  
- tukee lasten ja nuorten sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia keskusteluin, antamalla neuvontaa ja ohjausta sekä oppilaalle että perheelle 

koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin, kotitilanteisiin ja arjen hallintaan liittyvissä asioissa 
- tekee yhteistyötä opettajien kanssa ja tarvittaessa mm. psykologi- ja perheneuvontapalveluiden, terveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon sekä lastensuojelun kanssa 
- toimii useissa alueellisissa moniammatillisissa työryhmissä vaikuttamassa lasten ja nuorten hyvinvointiin 
- tarjoaa konsultaatiota perheille ja koulun henkilöstölle 
- koulun sosiaalityö on ennaltaehkäisevää, oppilashuollollista työtä, joka tapahtuu lähellä lasta ja nuorta heidän omassa 

toimintaympäristössään 
- yhteyttä voivat ottaa niin oppilaat, opettajat, huoltajat kuin yhteistyökumppanitkin 

 
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 

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. 
Oppilashuoltoryhmää johtaa koulunjohtaja. Ydinryhmään kuuluu opettajaedustajan lisäksi oppilashuoltohenkilöstöä ja erityisopetuksen edustaja. 
Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen tulee ottaa huomioon kaikessa yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelussa, 
toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa muita koulun henkilöstön edustajia ja lasten ja nuorten hyvinvointia 
edistäviä viranomaisia ja toimijoita. Yhteistyökumppaneita ovat mm. vapaa-aikatoimialan nuoriso-ohjaajat, etsivän nuorisotyön toimijat, aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaajat, koulupoliisi, uskonnollisten yhdyskuntien edustajat sekä järjestöt. 
 

Kokoontuminen ja käytännöt 
 

- Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Koollekutsujana toimii ryhmän puheenjohtaja. 

- Kokouksista kirjoitetaan muistiot (käytetään omavalvonnassa) 
 
Siirtymävaiheiden yhteistyössä koulunjohtaja kutsuu lukuvuosittain alakoulussa yhteistyöalueen esiopetuksen edustajat sekä yläkoulun rehtori 
oppilasalueen alakoulujen edustajat oppilashuoltotyöhön. Käsiteltäviä asioita ovat esi- ja alkuopetuksen sekä ala- ja yläkoulun välisen yhteistyön 
rakenteiden ja toimintatapojen suunnittelu ja toteuttaminen. 
 
Ryhmä käyttää laajoista terveystarkastuksista tehtyä yhteenvetoa arvioitaessa luokka- ja kouluyhteisön tilaa ja mahdollisten lisätoimenpiteiden 
tarvetta. Yhteenveto ei saa sisältää nimiä. 
 



 
Ryhmä suunnittelee, miten oppilaiden ja yhteisön hyvinvointiin liittyvien kyselyiden kuten esim. laadunarvioinnin tulokset, asiakas- ja 
työtyytyväisyyskyselyt, kunta-10 – kyselyt, laajennetun terveystarkastuksen yhteenveto sekä kouluterveyskyselyn (THL) tuloksia käsitellään koulussa. 
Viimeksi mainittuun saa asiantuntija-apua kouluterveyslähettilästä (Terveyden edistämisen yksikkö) 
Vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen kuuluvat yhteisölliseen oppilashuoltotoimintaan. Keinoja 
näiden toteuttamiseen ovat vanhempain kuuleminen ja yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa. 
 

Tavoitteet 
 

- Kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoinnin seuraaminen, arvioiminen ja kehittäminen 
- Kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä huolehtiminen (koulurakennus, -tilat ja – välineet) 

 

Tehtävät 
 
Yhteistyö 

- Koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä  
(esimerkiksi kuvaus yhteistyöstä sekä suunnitelmat lasten- ja nuorisopsykiatrisen tai muun erityistason asiantuntija-avun pyytämiseksi 
koulun tueksi ja konsultaatiomahdollisuuksien järjestämiseksi. Lisäksi voidaan kuvata käytössä olevat ohjelmat esimerkiksi Friends ) 

 sosiaalityö toteutuu lähinnä koulukuraattorin kautta 

 nuorisotoimen yhteistyötä on sekä kaupungin että seurakunnan kanssa 

 poliisi vierailee koululla mm. kolmannella luokalla 

- Oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen suunnittelussa 

 pienluokkien ammatillinen oppilaanohjaus 
- Käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa (koulurakennus, opetustilat 

ja –välineet, eri oppimisympäristöt, välitunnit) 

 välitunnilla on 1-2 valvojaa ja koulunkäynninohjaajia apuna 

- Terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä* 
- Järjestyssäännöt 
- Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 

 poissaolot merkitään ProCapitaan vähintään neljännesvuosittain 

 huoltajia muistutetaan ilmoittamaan oppilaan poissaoloista 

- Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 

 henkilökunnan ensiaputaitoja ylläpidetään mahdollistamalla osallistuminen ensiapukurssille 

 terveydenhoitajan poissa ollessa ensiapu antaa koulun aikuinen 

 hoitoonohjauksessa otetaan yhteys huoltajaan ja/ tai tilataan ambulanssi kiireellisyyden mukaan 

- Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen 
- Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 

 pienluokkien oppilaat saattaen vaihdetaan koulunkäynninohjaajan ja kuljettajan kesken 

- Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (Liite 1) 
- Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa (Liite 2) 

 

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (liite 1) 
 
Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma. Siinä otetaan huomioon sekä oppilaiden 
keskinäiset että oppilaiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet koulussa.  

 turvallisuuskansio opettajainhuoneessa ja pikaohjeet puhelimen lähellä 

 kiusaamiseen puuttumisen käytänteet mm. koulun kotisivuilla 

 
Suunnitelmassa kuvataan: 

- kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen, 
- edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla,  
- yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että sen kohteena olevan osalta, 
- yhteistyö huoltajien kanssa, 
- yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa, 
- suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille sekä 
- suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi. 

 

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa (liite 2) 
 
Oppilashuoltosuunnitelmassa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Kriisisuunnitelma on valmistettu 
yhteistyössä tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten 
pelastussuunnitelma.  

 turvallisuuskansio opettajainhuoneessa 

 säännölliset pelastautumisharjoitukset 
 
Suunnitelmassa kuvataan: 

- kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä kriisitilanteissa, 
- johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa, 



 
- sisäisen ja ulkoisen sekä koulun ja opetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja viestinnän periaatteet,  
- psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen, 
- suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille, 
- toimintavalmiuksien harjoittelu sekä 
- suunnitelman arviointi ja päivittäminen. 

 

Yksilöllinen oppilashuoltotyö                           

Asiantuntijaryhmän kokoonpano (periaatteet muodostamiseen) 
 

- Kootaan tapauskohtaisesti ja harkinnanvaraisesti (kokoajana on se, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu). Usein ryhmän kokoaa 
kuraattori, mutta esimerkiksi terveydenhoitaja tai lääkäri voi koota ryhmän silloin kun asia koskee terveyttä tai terveydenhuoltoa. Myös 
erityisopettaja voi tarvittaessa koota ryhmän. 

- Ryhmässä voi koostua esimerkiksi seuraavista työntekijöistä: 
terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, erityisopettaja ja luokanopettaja. Myös koulunjohtaja voi olla jäsenenä, mutta hänellä on tietojen 
suhteen hyväksikäyttökielto. 

- Ryhmä nimeää vastuuhenkilön, jolla on kirjaamisvelvoite 
- Ryhmän puheenjohtaja vastaa, että asian käsittely kirjataan oppilaan yksilölliseen oppilashuoltokertomukseen ja että se säilytetään lain 

vaatimalla tavalla oppilashuoltorekisterissä.  

- Toiminta ja nimeäminen edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta.  
 
Perusopetuslain 16 a ja 17 § :ää on täsmennetty siten, että tehostetun ja erityisen tuen antamiseen liittyvien selvitysten tekeminen ei ole 
oppilashuoltoa, vaan moniammatillista yhteistyötä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa, minkä perusteella selvitysten tekemisestä sekä 
tehostetusta ja erityisestä tuesta ei voi kieltäytyä. 
 

Kokoontuminen, kirjaaminen ja salassapito  
 
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. Rekisteri ei Seinäjoella 
ole valmis vielä elokuussa 2014, joten alkusyksyn osalta kirjaukset tulee tehdä kirjaajan omalle M-levylle sähköisesti, josta ne 
myöhemmin rekisterin valmistumisen jälkeen siirretään 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 opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, 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 
 

- Seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista 
- Varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäiseminen 
- Yksittäisen oppilaan tuen ja opiskeluhuollon tarpeen selvittäminen  
- Yksittäistä oppilasta/oppijaryhmää koskeva monialainen oppilashuolto kuten kouluterveydenhuollon palvelut ja psykologi- ja 

kuraattoripalvelut (esim. laajat terveystarkastukset, muut määräaikaistarkastukset) 
 

Tehtävät 



 
 
Yhteistyö  

- Koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi  
- Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa 

 hoitosuunnitelma, jos lapsella mukana lääkkeitä koulupäivän aikana esim. astmalääke 

 erityisruokavaliosta todistus keittiölle, opettaja yhdessä keittiöhenkilökunnan kanssa valvovat ruokavaliota  
- Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä         

 

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 

- seurannasta vastuussa oleva taho koulussa 
- seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi  
- seurannan aikataulu 
- seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, 

huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VALINNAISET (OPS LUKU 12) 

Pohjan koulussa taide- ja taitoaineiden valinnaiset (T&T VAL) tunnit sidotaan 4.-6. luokilla liikuntaan. 

  

Valinnaiset aineet (VAL) ovat oppilaiden todellista valintaa vuosiluokilla 4, 5 ja 6. Valinnaiset 
oppikokonaisuudet ovat Pohjan  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.  
  
  
 
Valinnaisista aineista tehdään lukuvuosittain oma suunnitelma, joka on koulun opetussuunnitelman liite. 
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.  

  
Valinnaiset aineet arvioidaan hyväksytty/ hylätty. 

 

 

Pohjan koulun 
 

2020-2021 
 

 

 

 



 
• Tunti viikossa 

 • Puoli vuotta yhdessä pajassa, vaihto jouluna 

• Ryhmät koostuvat 4.-6.-luokkien oppilaista 

• Muista ilmoittaa valinnat ajallaan  

• Merkitse myös varavalinnat 

• Jos ryhmäkoko ylittyy, paikat arvotaan 

• Arviointi: hyväksytty / hylätty 

 

 

H.Ikiliikkujat  

Reilu kilpailuhenkisyys ja innostus liikuntaan  

näkyy tässä ryhmässä.  

Viitepelit, pienpelit, omia turnauksia.  

Voittamista, häviämistä, toisen kannustamista ja hikipisaroita. 

 

 

Ilmaisupaja 

Tunneilla opit itsevarmuutta ja 

ilmaisutaitoa sekä äänenkäyttöä.  

Anna ajatuksen ja luovuuden virrata; kuvita, improvisoi, tarinoi, kuvaa!  

Kurssin lopuksi teemme lyhytelokuvan. 

 

 

 

Taitavat kädet – Käsityötä ja kuvaamataitoa 

Monenlaista askartelua. Laidasta laitaan kuvataiteen ja käsityön 

tekniikoita. Askartelusta akvarelleihin ja virkkaukset sorvaamiseen. 

 

 



 

Robottipaja   

Miksi laitteet tekevät tiettyjä asioita tiettyjä nappuloita painaen, miten 

käskyt on luotu toimiviksi? Ohjelmoinnin saloihin tutustumista robotiikan 

avulla. 

 

 

 

Palloilupaja   

Erilaisia pallopelejä, viitepelejä ja lajinomaisia pelejä. Harjoitellaan eri 

pallopelien perustaitoja ja pelataan pieniä turnauksia ryhmän sisällä. 

Tavoitteena taidon ja fyysisen kunnon kehittäminen.  

 

Tietotekniikkapaja    

Laitteiden ja ohjelmien haltuunottoa. 

Syvennetään koululaisen tietoteknisiä taitoja esim. tekstin- ja 

kuvankäsittelyssä sekä panostetaan digituotteen ulkonäköön. 

 

 

 

Nikkarointipaja    

Nikkaroimme tutuin, ja ehkä vähän uusinkin TN-tekniikoin aikaa kestäviä 

esineitä. Toteuttamisessa huomioimme erilaiset materiaalit ja luomme 

niille uusia käyttötarkoituksia. 

 

Pelipaja    

Rentoa pelaamista ja yhdessä-oloa. 

Sukelletaan ryhmissä erilaisiin peleihin mm. lautapeleihin, korttipeleihin, 

muistipeliin, jätkänsakkiin, Kimbleen, Twisteriin, Yatziin ym.  

Joskus myös saatetaan hullaantua mobiilipeleistäkin! 

 



 

Kuvispaja                         

Monipuolista kuvista. 

Tule piirtämään, maalaamaan ja nauttimaan kuviksesta eri tekniikoita 

kokeillen.  

 

 

 

Iloisesti ompelukoneella.    

 

 

 Ompelukoneella toteutettavia käsitöitä. Esim. reilunkokoinen molla, jolle saa 

suunnitella ja toteuttaa vaatteet. 

 

 

Pelit ja leikit 

 Viikoittain vaihtuvia perinneleikkejä ja –pelejä, joita 

oppilaat pelaavat pareittain ja pienissä ryhmissä.  

 

Ensiavun perusteet 

Yleisimmissä ensiaputilanteissa tarvittavien taitojen 

harjoittelua monipuolisesti. 

 

Elokuvapaja  

 Tunneille suunnitellaan ja toteutetaan omia lyhytelokuvia tvt-laitteistoa 

käyttäen. Samalla tutustutaan elokuvan tekemiseen ja mm. green screen-

tekniikkaan, jolla totuuden saa helposti muutettua taruksi.  

 

https://www.google.fi/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ftakahuhtikuvaa.blogit.tampere.fi%2Fcategory%2Fyleinen%2F&psig=AOvVaw3_1AYgaxcia56OXn_sA-M9&ust=1583495856400000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiknvKjg-gCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.fi/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpeda.net%2Fid%2Fff1a07a4f00&psig=AOvVaw0zfn04aIFA1K9uJSy89Q-m&ust=1583495476549000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj1yL2ig-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fi/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fjiipeenetti.fi%2Ftekemista%2Fpelit-ja-leikit%3Fstart%3D108&psig=AOvVaw1PTnQYaBWJAMkQSsJk9-Dn&ust=1583495532793000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC26teig-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fi/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffi%2Fillustrations%2Fambulanssi-apua-ensiapu-2020908%2F&psig=AOvVaw1N7xXJhAsZfohrudtL9Z0d&ust=1583495641931000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiI94ujg-gCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

Luovan kirjoittamisen paja 

 Erilaisia kirjoittamisen harjoituksia yksin ja ryhmässä. Valmiita kirjoituksia 

julkaistaan oppilaskunnan julkaisemassa koululehdessä ja niitä lähetetään erilaisiin 

kirjoituskilpailuihin. 

 

 

 

Tarinapaja 

 Oppilaat kertovat, kirjoittavat ja kuvittavat omia tarinoitaan. 

  

https://www.google.fi/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffi%2Fillustrations%2Fkirjoituskone-retro-k%25C3%25A4sikirjoittaja-4799694%2F&psig=AOvVaw0ZlXy0KBSgheEZUzKSCpgJ&ust=1583496081216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiDq92kg-gCFQAAAAAdAAAAABAE


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


