
2 KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 

 
Koulun toimintakulttuuri voidaan määritellä seuraavalla tavalla: 
 
Koulun toimintakulttuurilla tarkoitetaan käytännön tulkintaa koulun kasvatus- ja opetustehtävästä. 
Yhtenäinen perusopetus edellyttää opettajien ja koulun muun henkilökunnan perehtymistä laajasti 
kasvatuksen ja opetuksen tavoitteisiin. Tämä tapahtuu yhteistyössä eri ammattiryhmien ja 
huoltajien kanssa. Opetussuunnitelman perusteissa korostuu turvallisen, oppimiseen motivoivan ja 
viihtyisän oppimisympäristön luominen. Ulkoisten puitteiden ohella keskeistä on koulun 
henkilökunnan ja oppilaiden luoma henkinen oppimisilmapiiri. Koulun ilmapiirin voi aistia käytävillä 
ja ihmisten kohtaamisessa. Avoin, kiireetön ja joustava kulttuuri edistää kouluyhteisön jäsenten 
terveyttä ja auttaa työssä jaksamisessa. Tämä edellyttää valintojen tekemistä koulun arvojen 
suunnassa.  
 
Oppimista ja hyvää kasvua tukevassa ilmapiirissä oppilasta kannustetaan aktiivisuuteen, 
itseohjautuvuuteen, luovuuteen ja oman toiminnan arviointiin. Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia 
itsenäiseen ja yhteisölliseen oppimiseen.  

 

 

2.1 Oppimis- ja tiedonkäsitys opetuksen suunnittelun lähtökohtina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan, että oppiminen on yksilöllistä ja 
yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista. Oppimisprosessin käynnistymisen 
edellytyksenä on oppilaan motivoituminen. Motivaation virittäjänä opettajalla on tärkeä 
tehtävä. Opettajan tulee olla tietoinen oppilaan tietopohjasta, oppimis- ja 
työskentelytavoista ja hänen käsityksestään itsestään oppijana. Oppimista säätelee 
myös oppijan kulttuuritausta, hänen käsityksensä opittavan asian merkityksestä hänen 
elämässään.  
 
Onnistuneessa oppimisprosessissa oppilas on tietoinen opiskelun tavoitteesta. Hänellä 
on mahdollisuus olla osallisena työskentelyn suunnittelussa ja arvioinnissa. Oppiminen 
on aktiivista toimintaa ja tehokasta silloin, kun opittava asia kiinnostaa ja liittyy 
mielekkäällä tavalla aikaisempaan kokemukseen ja tietorakenteeseen.  
 
Opiskeluprosessin ohjaamisessa ja oppimisen näkyväksi tekemisessä opettajalla on 
merkittävä tehtävä. Opettaja kannustaa ja auttaa oppilasta havainnoimaan ja 
arvioimaan oppimisen kulkua ja tavoitteen saavuttamista. Opettajan tehtävänä on 
myös auttaa oppilasta jäsentämään tietoa ja ymmärtämään asiayhteyksiä aiemmin 
opitun ja uuden tiedon välillä. Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään tiedon 
muuttuvaa luonnetta ja sen kulttuurisidonnaisuutta. Opetuksessa on olennaista antaa 
esimerkkejä ja malleja tiedon soveltamisesta oppijan kokemusmaailmaan. 
 
Oppiminen on tilannesidonnaista. Oppimiseen tarvitaan aikaa, ohjausta ja rohkaisua. 
Opetuksen suunnittelun tavoitteena on kiireetön, salliva ja luova työskentelyilmapiiri, 
jossa on sijaa vuorovaikutteiseen työskentelyyn sekä opettajan että toisten oppilaiden 
kanssa.  



Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 

 Opettajakunta perehtyy opetussuunnitelman perusteissa kuvattuun oppimiskäsitykseen (6. §), 
työtapoihin (8. §) ja yllä olevaan opetussuunnitelmatekstiin. 

 Koulussa päätetään, millä tavalla teksteihin perehdytään ja miten niistä keskustellaan. Tämä 
voi tarkoittaa esimerkiksi omien työtapojen peilaamista teksteihin alla olevaa mallia 
hyödyntäen. 

 Koulussa kirjataan opetuksen käytäntöjä koulun opetussuunnitelmaan. Luvun 2 ohella 
koulussa voidaan kuvata työskentelyä oppiaineosioissa (luku 7). 

 
ESIMERKKI TYÖSKENTELYSTÄ  
Opettajat tarkastelevat sovittujen viikkojen aikana työskentelyään esim. seuraavista näkökulmista: 

 työmuodot 

 yhteistyö opetuksen suunnittelussa/yhteistyö toteutuksessa 

 oppilaiden osuus/opettajan osuus 

 oppilaan aiemman opitun huomioiminen, yksilölliset opiskelutavoitteet 

 Opiskeltavan asian liittäminen laajempaan kokonaisuuteen 

 oppimisen näkyväksi tekeminen 

 oppimisen arviointi, opettaja – oppilaan itsearviointi 

 oppilaan yksilöllisyyden huomioon ottaminen. 
Opettajat keskustelevat pienryhmissä muistiinpanojen pohjalta ja arvioivat kokemuksiaan sekä ideoivat 
seuraavaa jatkotyöskentelyä. Opettajakunta keskustelee rehtorin johdolla ja kirjaa tehdyt päätelmät. 

 

2.2 Oppimisympäristön kehittämisen painopisteet 

 

 
Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 
 
Opettajakunta tutustuu oppimisympäristön käsitteeseen opetussuunnitelman perusteiden (7. §) ja 
yllä olevan tekstin avulla.  
Opettajakunta arvioi koulun oppimisympäristöä koulun arvopohjan perustalta.  
Koulussa kuvataan yleistä oppimisympäristöä tässä luvussa (luku 2.2) ja oppiainekohtaisesti 
luvussa 7.  
 
Koulussa kirjataan oppimisympäristön kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja ajoitussuunnitelmat 
lukuun 2.8 Koulun toiminnan kehittäminen ja arviointi. Tässä kannattaa huomioida, että 
oppimisympäristön kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii aikaa. Yhteinen näkemys voi 
kuitenkin auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Opetussuunnitelman perusteissa oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimisen fyysistä ja 
psyykkistä kokonaisuutta, jossa oppiminen tapahtuu.  Psyykkinen oppimisympäristö 
muodostuu kognitiivisista, emotionaalisista ja sosiaalisista rakenteista.  
 
Opetussuunnitelman taustalla oleva oppimiskäsitys edellyttää oppimisympäristön 
arviointia ja kehittämistä. Hyvässä oppimisympäristössä oppilaalla on mahdollisuus 
tehdä valintoja omien oppimisedellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti. Oppiminen 
perustuu oppilaan toiminnallisuuteen ja aktiiviseen työskentelyyn, jossa käytetään 
laajasti hyväksi kaikkia koulun ja sen ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Uudistuva 
oppimisympäristö asettaa vaatimuksia opetusmenetelmien kehittämiselle. Tavoitteena 
on turvallinen, ergonominen, muunneltava ja viihtyisä oppimisympäristö. 
 
Oppimisympäristön erityispiirteitä eri oppiaineiden osalta tarkastellaan luvussa 7. 



 

2.3 Opetuksen painotukset 

 

 
Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 
 
 Koulussa kuvataan opetuksen mahdolliset painotukset ja toiminnan periaatteet tässä luvussa 
(2.3). 

 Kouluissa toteutetaan valittuja painotuksia oman koulun ja opetustoimen strategian suuntaisesti. 
Opetuksen painotukset ovat koulun toiminta-ajatuksen mukaisia ja painotusten tulee näkyä 
koulun toimintakulttuurissa.  

 Mahdollisten painotteisten luokkien aloittamisesta keskustellaan alueellisesti. Painotteisissa 
luokissa toimitaan koulun tuntikehyksen, opetussuunnitelman ja tuntijaon pohjalta.  

 Erikoisluokkien perustamisesta päättää lautakunta. 
 Oppilaaksi ottamisen periaatteet kirjataan lukuun 3.2. 

 

2.4 Koulun tietostrategia 

 
"Tietoyhteiskunnan osaamisvaatimuksia voidaan lähestyä kahden hyvin erilaisen – kapean 
ja laajan – tulkinnan avulla.  Kapea tulkinta on välinekeskeinen.  Riittää, kun kaikki oppivat 
käyttämään tietokoneita, tietoverkkoja ja moniviestimiä.  Laaja tulkinta suuntaa 
kiinnostuksensa välineiden ohella niihin työn ja osaamisen laadullisiin muutoksiin, jotka 
tietoyhteiskuntaan sisältyy.  Nämä muutokset heijastuvat myös oppilaitosten arkeen.  Ne 
ovat taustana tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian laadintatavoitteelle."  
(Jäppinen OPM/2003:16, 10) 
    
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pääperiaatteet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Onnistuneissa oppimistilanteissa oppilaan on mahdollista kehittää vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitojaan, asettaa itselleen tavoitteita ja seurata niiden saavuttamista sekä 
oppia tiedon hankinnan ja prosessoinnin taitoja. Nämä tavoitteet toteutuvat 
laadukkaassa tietoverkkoja ja tietoteknisiä oppimisympäristöjä hyödyntävässä 
opetuksessa.  
 
Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä opetus antaa luontevan mahdollisuuden 
oppiaineiden integrointiin ja yhteistyöhön. Tavoitteena on, että tarvittavat tekniset 
tiedot ja taidot opitaan muun opiskelun yhteydessä osana opiskeluprosessia. 
Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään jokaisessa oppiaineessa ja 
aihekokonaisuuksissa pedagogisesti mielekkäällä tavalla. 
 
Opetus suunnitellaan oppilaiden erilaiset taitotasot huomioon ottaen ja opetusta 
eriyttäen. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia tehdä valintoja oman 
mielenkiintonsa mukaisesti opettajan ohjauksessa. Oleellista on myös 
vuorovaikutus opiskelun aikana sekä palautteen saaminen ja antaminen. 
Oppilaat ohjataan käyttämään verkkopohjaisia oppimisympäristöjä jo varhain. 
Oppilaat tutustuvat verkkokäyttäytymisen pelisääntöihin ja verkossa liikkujan 
oikeuksiin. Erityisesti opetuksessa on huomioitava ne oppilaat, joiden kotoa 
saama malli tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä on suppea. Keskeistä on 
myös tyttöjä motivoivan työskentelyn kehittäminen.   

 



Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 
 
 Kouluissa keskustellaan alueellisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pääperiaatteista 

koulujen arvopohjan ja kaupunkikohtaisten tavoitteiden pohjalta. Keskustelussa voivat olla 
mukana koulujen edustajat tai mukana voi olla koko opettajakunta.  

 Kouluissa sovitaan yhteistyössä oppilaan oppimispolusta ja määritellään oppilaan tietojen, 
taitojen ja asenteiden tavoitetasot perusopetuksen aikana. Ohessa on liitteenä kuvaus oppilaan 
osaamistasoista peruskoulun päättövaiheessa.  

 Koulussa keskustellaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiasta. Koulun sisäisessä 
keskustelussa on huomioitava koulun asettamat arvopäämäärät tulevien tietoyhteiskunnan 
kansalaisten näkökulmasta. 

 Koulussa kirjataan koulun tietostrategia. Koulun tietostrategian tulee sisältää seuraavat osa-
alueet (esim. taulukkona): 

 tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön periaatteet koulussa 

 koulun teemat, projektit tai muut toimintamuodot, joissa TVT:tä hyödynnetään keskeisesti 

 koulussa käytössä olevat TVT-käyttäytymisen periaatteet, erityisesti huomioidaan lapsen ja 
nuoren oikeudet verkossa sekä tekijänoikeuskysymykset 

 suunnitelma laitteistojen, ohjelmien ja tilojen ylläpidosta sekä vastuuhenkilöistä 

 opettajien kouluttautumissuunnitelma 

 opiskeluympäristön pedagogiset periaatteet ja kehittämisen tavoitteet (huom. koulukirjasto) 

 opiskelun tavoitetasot luokkatasoittain (esim. 1–2, 3–4,…) ja mahdolliset TVT-ajokortit. 
 
Opetussuunnitelman liitteessä 9.6 on kuvaus oppilaan tietostrategisesta osaamisesta peruskoulun 
päättövaiheessa. 
 

 
 
 

2.5 Yhteistyö koulutyön osana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Koulun sisäinen yhteistyö 

 

 
Koulussa käytävän keskustelun pohjaksi:  
 
Opettajien yhteistyö ja tiimimäinen työskentely koulutyön suunnittelussa ja 
toteuttamisessa ovat keskeinen kehittämisen kohde Oulussa. Oppimiselle 

Opetustoimen strategia korostaa yhteistyötä: yhteistyöllä avaimet elämässä 
onnistumiseen. Yhteistyö on koulun kehittämisen edellytys ja yhteistyötaidot ovat 
koulun kasvatuksen päämäärä. Rajalliset resurssit ja toisaalta kouluun kohdistuvat 
haasteet vaativat koululta yhä tiiviimpää yhteistyötä opettajien, muiden 
ammattilaisten ja huoltajien kanssa. Laadukas työskentely monissa ammateissa 
edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tämän vuoksi oppilaiden on 

hyvä nähdä ja  kokea yhteistyön merkitys jo koulutyössä. 



suotuisan opiskeluympäristön luominen, yhteistoiminnallisten työtapojen 
suunnittelu ja toteuttaminen sekä opetuksen eheyttäminen mm. 
aihekokonaisuuksien avulla ovat esimerkkejä tehtävistä, joiden toteuttamiseen 
tarvitaan opettajien ja opettajaryhmien keskinäistä yhteistyötä. Yhteistyön 
avulla opettajat oppivat toisiltaan ja jakavat yhä kasvavaa työmäärää. 
Yhteistyö auttaa myös jaksamisessa, vaikka sopivien työmuotojen hakeminen 
vaatii aluksi aikaa. 

 
Oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen edellyttää sekä 
opettajien että oppilasta tukevan henkilöstön yhteistyötä opetuksen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Erityisopetukseen ja oppilashuoltoon liittyvä 
yhteistyö voidaan kirjata myös lukuihin 4 ja 5.  
 

  

Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 
 
Koulussa kirjataan koulun sisäisen yhteistyön periaatteet. 
Esimerkiksi: 

 koulutyön yhteisen suunnittelun periaatteet 

 yhteisten resurssien jakamisen ja käytön suunnittelun periaatteet 

 opettajankokouksien järjestämisen periaatteet 

 opettajatiimien/työryhmien tehtävät ja toiminnan tavoitteet 

 samanaikaisopetuksen järjestäminen 

 koulunkäyntiavustajien/kouluavustajien työnkuva ja toiminta 

 koulun koko henkilöstön tiedottaminen ja yhteistyö kasvatukseen liittyvissä 
kysymyksissä 

 
 

2.5.1.1 Yhteistyö opiskelun ohjauksessa 

 

 
Oppilaan opintojen ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko 
perusopetuksen ajan. Ohjauksen tehtävänä on oppimisen taitojen ja valmiuksien 
kehittäminen sekä opintoihin liittyvien ongelmien ennaltaehkäiseminen. Ohjauksella 
tuetaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita.  
 
Ohjaus ja tiedon kulku korostuvat erityisesti opintojen nivelvaiheissa kuten siirryttäessä 
esiopetuksesta kouluun, alkuopetuksesta kolmannelle luokalle, alakoulusta yläkouluun, 
peruskoulusta toiselle asteelle sekä uuden oppiaineen alkaessa, oppiaineiden 
nivelkohdissa ja opettajan tai koulun vaihtuessa. Myös oppilaan turvallista siirtymistä 
peruskoulusta toiselle asteelle tuetaan yhteistyön avulla. 
 
Ohjauksella annetaan tietoa oppilaalle ja huoltajille työtavoista, valintamahdollisuuksista 
ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Ohjauksen näkökulma 
on osa oppilaan, opettajan ja huoltajan välisten arviointikeskustelujen sisältöjä. 
Huoltajille tarjotaan myös muita oppilaan opiskelua ja valintoja tukevia tilaisuuksia.  
 
Eri oppiaineissa on tärkeää korostaa tietoja ja taitoja työ- ja elinkeinoelämän 
näkökulmasta sekä painottaa yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan toiminnan kannalta. 
Ohjaustehtävä käsittää yhteistyön järjestämisen paikallisen työ- ja elinkeinoelämän 
kanssa koko koulun toiminnan tasolla.  
 



 
 
Ohje koulukohtaiseen ja alueelliseen yhteistyöhön: 
 
Opettajakunta tutustuu yhteiseen osioon ja pohtii laajentunutta ohjaustehtävää: Ohjaus alkaa jo 
ensimmäiseltä luokalta. Kaikki opettajat ovat velvollisia ohjaamaan oppilasta koko opintopolun 
ajan. Perusteiden mukaan opetussuunnitelmaan sisältyy kuvaus yhteistyöstä paikallisen työ- ja 
elinkeinoelämän kanssa.  
 

 Koulussa kuvataan omassa koulukohtaisessa osiossa tapoja, joilla ohjaustoiminnan 
edellyttämiä tehtäviä nivotaan jokapäiväiseen koulutyöhön (siirtyminen alkuopetuksesta 
kolmannelle luokalle, alakoulusta yläkouluun, uusi oppiaine ja oppiaineiden nivelkohdat, 
syrjäytymisvaarassa olevat, neuvottelut huoltajien kanssa valintamahdollisuuksista, toiselle 
asteelle siirtyminen, yhteistyö elinkeinoelämän kanssa jne.). 

 Alueellista järjestelyä edellyttävissä tehtävissä opinto-ohjaajat toimivat koordinoijina 
yhteistyössä rehtoreiden ja opettajien kanssa. 

 

2.5.1.2 Oppilaiden yhteistyö ja osallisuus 

 

 
 
 
Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 
 
Koko kouluyhteisö, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa, 
täydentää yllä olevan yhteisen osan kirjaamalla alapuolelle konkreettisin esimerkein, miten 
oppilaiden yhteistyö ja osallisuus koulussa toteutuvat. 
 
Opetustoimen strategian mukaan jokaisessa koulussa tulee olla toimiva oppilaskunta. Tällä 
tarkoitetaan oppilaiden osallistumisen lisäämistä koko peruskoulussa oppilaiden ikäkauden ja 
edellytysten mukaisesti. 
 
Ohessa on muutamia esimerkkejä osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista oman ja yhteisen 
hyvinvoinnin edistämiseksi: 
 

 koulun sääntöjen laadintaan osallistuminen 

 kotikoulutoimikunnassa toimiminen 

 oppilaskunta-, tukioppilas- ja kummioppilastoiminta 

 
Perusopetuksen tavoitteena on kannustaa oppilaita yhteisten asioiden hoitoon ja 
vastuun kantamiseen sekä omassa kouluyhteisössä että paikallisyhteisössä. 
Osallisuuden käsittelyssä edetään oppilaan ikäkauden mukaan alkaen kodista, omasta 
luokasta ja koulusta, paikallisyhteisön kautta koko yhteiskuntaan. Yhteistyön ja 
osallisuuden avulla tuetaan oppilaan kasvua omatoimiseksi, päämäärätietoiseksi, 
osallistuvaksi kansalaiseksi, jolla on realistinen kuva omista 
vaikutusmahdollisuuksistaan. Oppilaan osallisuus toteutuu myös mahdollisuutena 
vaikuttaa omaan opiskeluprosessiin sekä päämäärien että tavoitteiden asetteluun.  
 
Opetustoimen strategian mukaisesti jokaisessa koulussa on oma oppilaskunta. 
Kouluissa kehitetään monimuotoista oppilaskuntatoimintaa ja kannustetaan oppilaita 
osallistumaan nuorisotoimen alueelliseen yhteistyöhön.  



 koululehti 

 koulun perinteiden (juhlat, teemat) kehittäminen koulun hengen luomiseksi 

 koulun tunnuksien, logojen, web-sivujen yms. työstämiseen osallistuminen 

 oppilaiden artikkelit paikallislehdessä ajankohtaisista nuoria koskettavista asioista 

 oppilasvaalit vaalien alla 

 vaalipaneeli koululla varsinaisille vaaliehdokkaille 

 koulun yhteisestä omaisuudesta huolehtiminen 

 koulun jätehuollon ja kierrätyksen kehittäminen 

 TET oman koulun ruokalassa tai koulun siivoukseen osallistuminen 

 alempien luokkien oppilaiden tutorointi 

 oppilaiden yrittäjyystoiminta (kioskit, kirpputorit jne.) yhteisön hyväksi 

 hyväntekeväisyys (päivätyökeräykset, tempaukset, kehitysyhteistyö: kummikoulut ja -luokat 
kehitysmaissa) 

 vapaaehtoistyö vanhusten, vammaisten ja päiväkotilapsien parissa. 
Tärkeää on oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi (raportit, päiväkirjat, paneelikeskustelut, projektien 
esittelyt). 

 
 
 

2.5.2 Yhteistyö yhtenäisellä oppimisen polulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 
 
Koulussa keskustellaan yhtenäisestä oppimisen polusta ja kirjataan koulun/opettajan toiminta 
seuraavissa nivelvaiheissa: 
1. Oppilaan siirtyminen esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle (katso  Moniammatillinen yhteistyö esi- ja 
alkuopetuksen siirtymävaiheessa, liite 9.3) 

 aikataulutus ja käytännön järjestelyt 

 opettajien ammatillinen keskustelu ja tiedonvaihto 

 siirtokaavakkeen hyödyntäminen koulussa (siirtolomake täytetään kaikista koulutulokkaista 
esiopetuksessa) 

 eri yhteistoiminnan muodot kouluvuoden aikana esim. yhteiset vanhempainillat, yhteiset puuhapäivät  

 kouluun ilmoittautuminen ja tutustuminen 

 erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta yhteistyömuodot ja sovitut käytännöt kirjataan luvussa 5.2 

 tämän nivelvaiheen käytäntöjä arvioidaan säännöllisesti, arvioinnin ajoitus ja periaatteet kirjataan lukuun 
2.8 

Perusopetuksen kehittämisen tavoitteena on luoda yhtenäinen oppimisen polku. Tämä 
edellyttää opettajien yhteistyötä oppilaan siirtyessä esiopetuksesta kouluun, 
alakoulusta yläkouluun ja aina, kun opettaja vaihtuu. Yhteistyö on ammatillista 
keskustelua ja tiedon vaihtoa oppilaan taustasta, oppimisesta, opiskelun tavoitteista ja 
oppilasarvioinnista hyvän oppimisen tueksi. Samalla opettajat tutustuvat toistensa 
työhön ja eri koulujen kulttuuriin. Opettajien laaja tuntemus esi- ja perusopetuksen 
kentästä on oleellista opetuksen ja koulun kehittämisessä. Oppilaalla on oikeus 
opiskella ympäristössä, jossa hänen varhaisempi oppimishistoriansa tunnetaan ja 
jossa hänen omia oppimistavoitteitaan kunnioitetaan. 
 
Esiopetuksesta kouluun siirtyvien oppilaiden osalta on käytössä tiedonsiirtolomake. 
Oppilas luo käsitystä koulusta ja oppilaana olemisesta jo ensimmäisten kontaktien 
aikana. Tämän vuoksi kouluun ilmoittautumiseen ja tutustumistilaisuuksiin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 

 

 

 



2. koulun käytännöt opettajan vaihtuessa 

 opettajien ammatillinen keskustelu ja tiedon vaihto  

 oppilaiden ja vanhempien tiedottaminen opettajan vaihtumisesta 

 uuden opettajan tutustuminen oppilaisiin 

 oppilaiden tutustuminen uuteen opettajaan 

 tämän nivelvaiheen käytäntöjä arvioidaan säännöllisesti, arvioinnin ajoitus ja periaatteet kirjataan lukuun 
2.8 

3. käytännöt koulun vaihtuessa (katso Oppilaan siirtyminen 7. luokalle, liite 9.4) 

 siirtyvän oppilasryhmän tutustuminen uuteen kouluun 

 uuteen kouluun siirtyvän yksittäisen oppilaan kouluun tutustuminen ja hänen koulutyönsä tukeminen 

 kouluvaihdoksesta tiedottaminen oppilaille ja huoltajille 

 opettajien välinen yhteistyö mm. oppilasryhmien muodostamisessa 

 yhteistyö vanhempien kanssa 

 keinot oppilaan aiempaan oppimispolkuun tutustumisessa esim. oppilaan itse laatima sähköinen portfolio 
Riihi-oppimisympäristössä 

 erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta yhteistyömuodot ja sovitut käytännöt kirjataan yhteisenä 
tekstinä luvussa 5.2 

 tämän nivelvaiheen käytäntöjä arvioidaan säännöllisesti, arvioinnin ajoitus ja periaatteet kirjataan lukuun 
2.8 

 

2.5.3 Yhteistyö kotien kanssa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Päävastuu lapsen kasvatuksesta on aina hänen huoltajillaan. Koulu vastaa oppilaan 
kasvatuksesta ja oppimisesta kouluyhteisön jäsenenä. Huoltajien on tärkeää koko 
perusopetuksen ajan ottaa vastuu lapsensa tavoitteellisesta koulutyöstä. Koulu tukee 
huoltajia tässä tehtävässä tiedottamalla ja järjestämällä tapaamisia. Yhteistyölle etsitään 
luontevia tapoja yhdessä huoltajien kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa on erityisen 
tärkeää ongelmatilanteissa ja opetuksen nivelvaiheissa. 
 
Luokanopettaja tai luokanvalvoja kutsuu oppilaan ja huoltajat arviointikeskusteluun 
lautakunnan päätöksen mukaisesti. Yhteinen keskustelu auttaa oppilasta arvioimaan 
oppimistaan ja ottamaan vastuuta työskentelystään. Oppilaan mukana olo 
keskusteluissa on tärkeää. Huoltajille keskustelut antavat tarvittavaa tietoa lapsen 
koulutyön tukemiseksi. Opettajalle yhteiset keskustelut ovat tärkeitä oppilaan 
tuntemuksen kannalta. Arviointikeskusteluissa keskustellaan oppilaan opintojen 
etenemisestä, työskentelytaidoista ja käyttäytymisestä sekä asetetaan yhteisiä 
tavoitteita opiskelulle. Keskusteluissa käsitellään myös oppilaan ohjauksen kannalta 
ajankohtaisia aiheita. Keskustelun tuloksia on hyvä dokumentoida esimerkiksi oppilaan 
oppimissuunnitelmaan.  
 
Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua koulun kehittämiseen. Jokaisessa 
oululaisessa peruskoulussa toimii vanhempien edustajisto (esim. kotikoulutoimikunta). 
Toimikunnan edustajien valinnasta ja toimenkuvasta sovitaan huoltajien kanssa. 
Vanhempien edustajisto tukee koulutyötä ottamalla kantaa ja vaikuttamalla koulua 

koskeviin päätöksiin luottamuselimissä ja alueellisissa yhteistyöryhmissä.  



Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 

 Opettajakunta tutustuu yhteiseen tekstiin ja arvioi oman koulunsa yhteistyömuotoja tekstien 
pohjalta. Opettajakunta ottaa huomioon 1.8.03 hyväksytyt koululainsäädännön muutokset. 

 Koulussa kirjataan kodin ja koulun yhteistyön toimintaperiaatteet ja -muodot.  
 

 tiedottamisen muodot ja periaatteet  esimerkiksi miten opetuksen aihepiirit saatetaan kotien 
tietoon; miten ja miksi koulussa tehdään yhteistyötä oppilaan siirtyessä seuraavalle luokalle tai 
kouluasteelle; miten vanhemmille tiedotetaan opetuksen tavoitteista, arvioinnista; miten 
uskonnon harjoittamisen tilaisuuksista, valinnaisaineista  ja jatko-opinnoista tiedotetaan; miten 
vanhemmat ilmoittavat poissaolot ja opiskelun kannalta oleelliset muutokset 

 

 hyväksi koetut vanhempien tapaamisen muodot 

 kotikoulutoimikunnan toiminta 
 

 Opettajakunta laatii arviointilomakkeen tai muistilistan opettajalle huoltajan ja oppilaan kanssa 
käytävän arviointikeskustelun tueksi. 

 

 

 
 

 

 

2.5.4 Muu ammatillinen yhteistyö 

 

 
Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 
 
Opettajakunta keskustelee koulun muusta ammatillisesta yhteistyöstä. Keskustelussa otetaan 
huomioon kehittyvä alueellinen ammatillinen yhteistyö (esimerkiksi rehtoritiimien työskentely, tv:n 
vastuuhenkilöiden työskentely, kerhotyöstä vastaavien yhteistyö). Keskustelua voidaan käydä 
alueella opetussuunnitelmatyön yhteydessä järjestettävissä tilaisuuksissa.  
 Koulussa kirjataan seuraavien tahojen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet ja toiminnan 
periaatteet: 

1. kouluterveydenhuolto (tarkempi määrittely luvussa 4.3.2) 
2. oppilashuolto (tarkempi määrittely luvussa 4.3.1) 
3. koulujen välinen ja alueellinen yhteistyö 
4. yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa (tarkempi määrittely kohdassa 7.3.18) 
5. kansainvälinen yhteistyö 
6. yhteistyö kulttuurilaitosten, seurakuntien, kirjastojen, poliisin kanssa (ks. Koulun 

kulttuuriopetuksen suunnitelma luku 8.4) 
7. yhteistyö yritysten ja työelämän kanssa 

 

 
Keskustelun pohjaksi:  
 
Alueen koulujen muodostama verkosto huolehtii opetuksen kehittämisestä ja arvioinnista 
sekä kerhotoiminnan alueellisesta organisoinnista. Alueellinen yhteistyö on 
suunnitelmallista, tavoitteellista ja jatkuvaa. Koulujen alueverkko muodostuu 
monitasoiseksi tiimiverkostoksi koulujen yhteisten tarpeiden pohjalta. Alueella voi toimia 
esimerkiksi koulusihteerien tiimi, kerhojen kehittämisen tiimi, luonnontiedon työmuotojen 
tiimi. Näihin tiimeihin voi tarpeen mukaan osallistua jäsenenä myös muiden hallintokuntien, 
seurakuntien ja järjestöjen edustajia. Alueellisessa yhteistyössä vastuualueista sovitaan 



koulujen kesken. Osallistavan suunnittelun avulla yhteistyö viriää alueen omista tarpeista 
ja juurtuu tarkoituksenmukaisiksi käytänteiksi.  
 

 

2.6  Kuvaus kouluvuoden työn periaatteista 

 
Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 
 
Opettajakunta, muu henkilöstö ja huoltajat määrittelevät koulun toimintaan kuuluvat juhlat, 
tapahtumat, teemat ja tempaukset. Tässä luvussa kuvataan näiden toimintojen ajoitus. Jos 
toteuttamisessa tarvitaan eri henkilöiden yhteistyötä, kirjataan myös pääperiaatteet. Ajoitus 
voidaan kuvata kalenterinomaisesti. Kirjattavia asioita voivat olla 

 juhlat 

 teemapäivät (opetuksen eheyttäminen ja aihekokonaisuudet kirjataan lukuun 7.2) 

 kotikoulutoimikunnan järjestämät tapahtumat  

 vanhempainillat ja vanhempien tapaamiset (selostetaan tarkemmin kohdassa 2.5.3) 

 opintoretkien ja leirikoulutyön periaatteet 

 opettajien suunnittelutyön periaatteet (opettajien kokoukset, tiimien työskentely, VESO-päivät) 

 arviointi- ja kehityskeskustelut 

 henkilöstön jaksamisen tukeminen 

 

2.7  Koulun säännöt 

 

 
Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn:  
 
  
Jokaisella koululla on oltava järjestyssäännöt, jotka kuvaavat koulun arvoja ja toimintakulttuuria. Ne 
ohjaavat hyvään käyttäytymiseen ja ovat ohjeena rajojen asettamiselle. Järjestyssääntöjen 
laatimisessa ja tarkistamisessa ovat mukana opettajakunnan lisäksi huoltajat ja oppilaat. Koko 
koulun henkilöstön tulee sitoutua yhteisen linjan toteuttamiseen.  
 

 

2.8 Koulun toiminnan kehittäminen ja arviointi 

 
Koulun työskentelyn tueksi: 
 
Perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja 
sen vaikuttavuutta. Koulutuksen järjestäjä osallistuu lisäksi toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. 
Paikallista arviointia kehitetään jatkuvasti. Oulussa toteutetaan kuntakohtaista arviointia paikallisen 
arviointisuunnitelman ja strategian mukaisesti. Arviointi on osa kaupungin ja opetustoimen 
strategista kehittämistä.  
 
Arviointi tuo esille kehittämisen kohteita. Sen avulla myös seurataan kehittämisen kohteiksi 
valittujen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin tulee olla systemaattista ja jatkuvaa. 
 
Jokaiseen kouluun voidaan laatia oma koulukohtainen arviointisuunnitelma, jossa vuosittain 
määritellään muun muassa arviointikohteet, arvioinnin syklisyys, arviointitapa ja tulosten 
hyödyntäminen. Arvioinnin avulla selvitetään, vastaako kasvatus- ja opetustyö sille asetettuja 



tavoitteita. Suunnitelmallisen arvioinnin avulla pyritään lisäämään koulun henkilökunnan, 
oppilaiden, vanhempien ja sidosryhmien tietoisuutta yhteisistä tavoitteista ja päämääristä.  
 
Osa arviointitiedosta dokumentoidaan ja välitetään edelleen arviointitietoa tarvitseville ja siitä 
kiinnostuneille, esimerkiksi kodeille ja koulun ylläpitäjälle. Koulun vuosisuunnitelmassa on 
arviointiosa, jota käytetään opetustoimen arviointitiedon keräämisessä ja koulun omasta 
arvioinnista tiedottamisessa. Osa arvioinnista voi olla suullista palautekeskustelua, joka johtaa 
tarvittaessa heti parannuksiin.  
 
Arviointisuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnista tehdään aina 
johtopäätökset, joiden avulla laaditaan joko yksilöä tai yhteisöä koskevat kehittämissuunnitelmat.  
Opetussuunnitelmatyö ja siihen liittyvä arviointi on jatkuva prosessi kasvatus- ja opetustyön 
kehittämiseksi. Kehittämistyötä voidaan kuvata syklinä, jossa arviointia seuraavat aina uudet 
kehittämishaasteet. 
 
Arvioinnin kohteina voivat olla 

 opetussuunnitelman toteutuminen ja ajantasaisuus 

 koulun toimintakulttuurin laatu  

 koulun kehittämisprojektit 

 taloudellisten resurssien käyttö ja kohdentaminen 

 henkilöstön jaksaminen ja ammattitaidon ylläpitäminen 

 muut ulkoisen arvioinnin esille tuomat asiat. 

 


