
3 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 

 

3.1 Koulun tuntijako 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 
 

1. Opettajakunta perehtyy Oulun perusopetuksen tuntijakoon (opetussuunnitelman liite 9.2) ja 
keskustelee koulun tuntijaosta. Koulun tuntijako liitetään tähän lukuun. 

 Opetustoimen tuntijaossa määritetyt tuntimäärät tarkoittavat vuosiviikkotunteja. Yksi 
vuosiviikkotunti tarkoittaa 38  oppituntia lukuvuodessa. Koulupäivän jaksotukseen 
opetustunteihin ja välitunteihin tulee kiinnittää huomiota, perinteinen jako ei ole aina 
tarkoituksenmukainen. Opettajakunnan päätöksellä kouluissa voidaan kokeilla erilaisia 
ratkaisuja.  

 Päivittäinen enimmäistuntimäärä on vuosiluokilla 1–2 viisi tuntia ja muilla luokilla 
seitsemän tuntia. Enimmäistuntimäärään lasketaan mukaan vain varsinaiset oppitunnit.  

 Ruokailutauon ja välituntien pituudesta ei ole säädöksiä.  Opetusta tulee antaa 
vähintään 45 minuuttia oppituntia kohti. Opetukseen käytettävä aika voidaan jakaa 
tarkoituksenmukaisiin opetusjaksoihin tai -tuokioihin halutulla tavalla, kunhan opetusta 
annetaan yhteensä säädetyn vähimmäismäärän verran lukuvuodessa.  Oppilaiden ikä 
ja edellytykset tulee ottaa huomioon ja oppilaille tulee tarjota riittävä mahdollisuus 
virkistäytymiseen välituntitauoilla. Myös välituntitoiminnan laatuun tulee kiinnittää 
huomiota (tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan lukuun 2). 

 Taito- ja taideaineiden tuntijaosta päätettäessä tulee ottaa huomioon kaupungin 
tuntijaossa määritetyt vähimmäistuntimäärät vuosiluokille 1–2, 3–4, 5–6 ja 7–9. 
Opetushallituksen määrittämän vähimmäistuntimäärän ylittävältä osalta opetusaika 
voidaan järjestää koulun valitseman tuntimäärän puitteissa joko yhteisesti kaikille 
oppilaille tai järjestää oppilaskohtaisesti valittaviksi taide- ja taitoaineiden syventäviksi 
opinnoiksi.  

2. Opettajakunta päättää valinnaistuntien käytöstä.  

 Vuosiluokille 3–6 osoitettu valinnaistunti voidaan toteuttaa teematunteina ja -päivinä. 
Valinnaistarjontaa voidaan toteuttaa vuosiluokkakohtaisesti tai vuosiluokille yhteisesti. 
Koulu kirjaa valinnaisopetuksen toteutuksen periaatteet ja yleiset tavoitteet lukuun 
7.3.17. 

 Vuosiluokilla 7–9 valinnaisaineiden opetusta voidaan toteuttaa myös vuosiluokkiin 
sitomattomana tarjontana.  

Oulun perusopetuksen tuntijako (opetussuunnitelman liite 9.2) perustuu 
valtioneuvoston asetuksessa 1435/2001 annettuun tuntijakoon. Oulun perusopetuksen 
tuntijako osoittaa puitteet koulun oman tuntijaon suunnitteluun. Tuntijaossa 
määritetään oppilaan oppituntien lukumäärät vuosiluokittain, opetuksen määrät eri 
oppiaineissa vuosiluokittain ja valinnaisten opintojen määrä. Tuntijaossa määritetään 
opetuksessa lukuvuoden aikana toteutuvat laskennalliset vuosiviikkotunnit. Opetusta 
voidaan jaksottaa ja eheyttää tuntijaon puitteissa.  Tuntijako antaa koululle 
mahdollisuuden päättää opetuksen painotuksesta taito- ja taideaineiden opetuksessa 
eri vuosiluokilla. Opetuksen tulee kuitenkin noudattaa Oulun perusopetuksen 
tuntijaossa määriteltyjä opetuksen vähimmäistuntimääriä.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 Valinnaisista aineista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Tiedottaminen on osa oppilaan 
ohjausta sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tiedottamisen tulee olla monipuolista, 
riittävää ja säännöllistä.  

 Kouluissa, joissa valinnaisia aineita opetetaan vuosiluokalla 7, tulee laatia 
valinnaisaineiden opetussuunnitelmat sekä tiedottaa valinnaisista aineista oppilaille ja 
heidän vanhemmilleen jo kevään 2004 aikana. Valinnaisaineiden nimet, laajuus, 
tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain/kursseittain kirjataan opetussuunnitelman lukuun 
7.3.17.  

 
3. Tässä luvussa määritetään myös erikoisluokkien tuntijako.  
4. Opettajakunta sopii, miten huoltajia tiedotetaan oppilaan kulloisestakin työjärjestyksestä ja 

opetuksen sisällöstä sekä niihin liittyvistä muutoksista. 
 

3.2 Oppilaaksi ottamisen periaatteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 
 

1. Opettajakunta  tutustuu yllä olevaan tekstiin. Oppilasalueet on kirjattu esim. Tervetuloa 
peruskouluun -oppaaseen. 

2. Kansainvälisessä koulussa ja kouluissa, joissa on erikoisluokkia, kirjataan oppilaaksi 
ottamisen periaatteet yhteisen osan alapuolelle. 

Kouluissa noudatetaan opetuslautakunnan hyväksymiä oppilaaksi ottamisen 
periaatteita, joissa määritellään myös oppilasalueet ja maksuttoman koulukuljetuksen 
periaatteet. Periaatteet tarkistetaan vuosittain.  
 
Oulun kaupungin peruskouluihin otetaan oppilaita, joiden asuinkunta on Oulu. Kunta 
osoittaa oppilaalle lähikoulun oppilasaluejaon mukaisesti.  Kunta voi kuitenkin 
perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen 
järjestämispaikkaa. Oppilaan erityisen tuen tarve pyritään Oulussa toteamaan 
mahdollisimman varhain yli hallintokuntarajojen toteutettavana moniammatillisena 
yhteistyönä. Tukitoimia haetaan ja niiden käytöstä sovitaan oppilaan huoltajan, 
opettajien ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa.  
 
Jos oppilas valitsee muun kuin englannin ensimmäiseksi vieraaksi kielekseen, hän 
voi siirtyä opiskelemaan valitsemaansa kieltä oman koulualueensa ulkopuolella 
olevaan kouluun. Kansainväliseen kouluun ja erikoisluokille, joita ovat kuvataide-, 
musiikki- ja liikuntaluokat, valitaan oppilaat hakemuksien ja valintakokeiden 
perusteella. Periaatteet kirjataan kyseisten koulujen opetussuunnitelmiin.   
 
Erityiskoulujen, erityisluokkien, lisäluokkaopetuksen sekä valmistavan opetuksen 
oppilasalueena on koko kaupunki. Näissä kouluissa tarkennetaan oppilaaksi 
ottamisen periaatteet koulun opetussuunnitelmassa. Maahanmuuttajaoppilaat 
ohjataan valmistavaan opetukseen, jota annetaan lautakunnan nimeämissä 
kouluissa. Lisäluokkaopetuksen sijoituksesta päätetään erikseen vuosittain.  
 
Harjaantumisopetukseen ja kansainväliseen kouluun voidaan ottaa myös 

vieraskuntalaisia oppilaita. 



3. Erityiskouluissa ja kouluissa, joissa on erityisluokkia ja valmistavaa opetusta, kirjataan 
oppilaaksi ottamisen periaatteet yhteisen osan alapuolelle. 

 
 

3.3 Opinnoissa etenemisen periaatteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 

Opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalta siirtymisen periaatteet on määritelty 
perusopetusasetuksessa ja opetussuunnitelman perusteissa. Oppilaan opintojen 
etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti huoltajalle. Opetuksen tavoitteita ja oppilaan 
etenemistä tarkastellaan huoltajien ja opettajien välisissä arviointikeskusteluissa ja muussa 
yhteistyössä.  Mikäli oppilaalla on vaikeuksia edetä opinnoissaan, hänelle tulee tarjota 
tukiopetusta sekä muita opiskelun kannalta tarkoituksenmukaisia tukimuotoja.  
 
Vuosiluokalta siirtymisen periaatteet 
Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, mikäli hän on suorittanut koulun 
opetussuunnitelmassa määritellyt vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti. Jos oppilas annetuista 
tukitoimista huolimatta ei ole suorittanut hyväksytysti jonkin oppiaineen tai aineryhmän 
opetussuunnitelman mukaista oppimäärää, hänen suorituksensa hylätään siltä osin. 
Oppilaalle tulee kuitenkin varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa 
saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, 
vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että hän selviytyy seuraavan 
vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas katsotaan yhdeksännen luokan oppilaaksi, 
kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen 
oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta. 
 
Vuosiluokalle jättäminen tai ehdot 

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänellä on yhdessä tai useammassa vuosiluokan 
oppiaineessa hylätty suoritus ja arvioidaan, ettei hän suoriudu seuraavan vuosiluokan 
tavoitteista. 
Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos se on hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi 
tarpeen, vaikkei hänellä olisi hylättyjä suorituksia. Ennen tällaista päätöstä huoltajalle on 
tarjottava tilaisuus tulla kuulluksi.  
Jos oppilaalla on hylätty suoritus yhdessä tai useammassa oppiaineessa, luokalle 
jättämisestä voidaan tehdä ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan osa-
alueet, jotka oppilaan on suoritettava hyväksytysti siirtyäkseen seuraavalle vuosiluokalle. 
Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat. 

Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan 

Oppilas voi edetä myös vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen mukaisesti. Tällöin hänelle 
laaditaan oppimissuunnitelma tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (ks. luvut 4.2 ja 5.5). Oman opinto-ohjelmansa mukaan opiskeleva oppilas 
siirtyy kouluvuoden työnsä päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää 
vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen vuoksi. 
 
Oppilaan siirtyminen toiseen oppilasryhmään tai toiseen kouluun 

Oppilaan siirtyessä toiseen oppilasryhmään tai toiseen kouluun tulee kiinnittää huomiota 
opetuksen ja oppilaan hyvinvoinnin kannalta merkittävän tiedon kulkuun. Nämä käytänteet 
on määritelty luvun 2.5.2 ohjeissa. Mikäli oppilas siirtyy toiseen oululaiseen peruskouluun, 
hänen oppilastietonsa siirretään hallinto-ohjelman kautta. Oppilaan siirtyessä toisen kunnan 
peruskouluun hänelle annetaan erotodistus. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulun 
tuntijako sekä selvitys mahdollisista opetuksen painotuksista.  

 
Valmistavan opetuksen ja lisäopetuksen erityiskysymyksistä määrätään erillisissä 
opetussuunnitelmissa. 

 



 
1. Koulussa tutustaan opinnoissa etenemisen periaatteisiin. Opinnoissa etenemisen periaatteet 

pohjautuvat perusopetusasetukseen.  

 Lukuun 4, Opiskelun yleinen tuki, kirjataan erilaisia opiskelua tukevia toimia kuten tukiopetus, 
joiden tarkoituksena on edistää oppilaan opinnoissa etenemistä ja hyväksyttyjen arvosanojen 
saamista. 

 Lukuun 6, Oppilaan arviointi, kirjataan, miten oppilaalle järjestetään mahdollisuuksia osoittaa 
osaamistaan jo ennen kouluvuoden päättymistä todennäköisesti hylätyksi arvioitavassa 
oppiaineessa.  

2.   Koulussa kirjataan, miten huoltajille tiedotetaan oppilaan opinnoissa etenemisestä.  

 

3.4 Koulun kieliohjelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 

1. Kouluissa kirjataan koulukohtainen kieliohjelma ja kielenopetukseen liittyvät periaatteet ja käytännön 
järjestelyt.  

2. Mahdollinen varhennettu kielen opetus mainitaan tässä kohdassa. Kielenopiskelu voidaan aloittaa 
leikinomaisesti ja toiminnallisesti 1. tai 2. luokalla. Opetus toteutetaan koulun tuntijaon puitteissa. 
Koulussa kirjataan varhennetun kielenopetuksen tavoitteet ja sisällöt lukuun 7.3.3 Vieraat kielet.   

3. Kouluissa tehdään yhteistyötä alueen koulujen kanssa kielenopetuksen alueellisesta järjestämisestä. 
Kunkin koulun opetussuunnitelmaan kirjataan alueellisen yhteistyön periaatteet. 

 Koulussa sovitaan yhteistyössä alueen muiden koulujen kanssa kielivalintoihin liittyvästä 
oppilaanohjauksesta ja tiedottamisesta vanhemmille. 

 Alakoulun puolella aloitettavat kielet ovat A-kieliä. A-kieli (vähintään 16 vuosiviikkotuntia/perusopetus) 
aloitetaan pääsääntöisesti perusopetuksen 3. luokalla ja vapaaehtoinen A-kieli (vähintään 12 
vuosiviikkotuntia/perusopetus) aloitetaan pääsääntöisesti 5. luokalla. Vapaaehtoisen A-kielen valinta on 
vapaaehtoinen valintapäätökseen saakka. Huoltajille tiedotetaan valinnan sitovuudesta kirjallisesti ja 
vanhempainilloissa.  

 B1-kieli on suomenkielisissä kouluissa aina ruotsi, mikäli oppilas ei ole aloittanut ruotsia A-kielenä. B1-kieli 
aloitetaan 7. luokalla.  

 Valinnaisten kielten (B2) opiskelu aloitetaan 8. luokalla. 
 Vapaaehtoisen A-kielen ja B2-kielen numeroarvioinnin voi huoltajan pyynnöstä jättää pois oppilaan 
perusopetuksen päättöarvioinnista. Tällöin todistukseen tulee merkintä "suoritettu".  

Oulun kaupungissa noudatetaan opetuslautakunnan hyväksymää kieliohjelmaa. 
Kieliohjelman tavoitteena on taata perusopetuksen ja lukion oppilaille laaja ja monipuolinen 
kielitaito tasapuolisesti kaupungin eri alueilla. Monipuolinen kielitarjonta toimii tehokkaana 

välineenä myös Oulun kansainvälistymisessä.  

Kieliohjelman lähtökohtana on kieltenopiskelun jatkuvuus. Kaikille kielten opiskelijoille 
turvataan jatko-opintomahdollisuus, kielipolku alakoulusta lukioon. Kielitarjontaa pyritään 
myös monipuolistamaan niin, että Oulun kaupungin jokaisella koulualueella tarjotaan 
englannin lisäksi myös muita kieliä. Kielitarjonnan monipuolistamiseksi tehdään koulujen 

välistä yhteistyötä.  

Kieltenopiskelusta ja kielivalinnoista informoidaan vanhempia ja oppilaita jo 1. luokalta 
lähtien. Koulujen kielitarjonnasta tiedotetaan myös opetustoimen vuotuisissa oppaissa.  
Oppilaiden kielivalintoihin liittyvissä vanhempaintilaisuuksissa on kieltenopettajia antamassa 
tietoa kielivalinnoista.  Alakoulun oppilaiden tulee tietää kielivalintaa tehdessään yläkoulu ja 

lukio, joissa hän voi jatkaa valitsemansa A-kielen opintoja.  

 



3.5 Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien opetus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn:  
 

1. Opettajakunta tutustuu maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen järjestelyihin Oulussa. 

2. Opettajakunta käy keskustelun monikulttuurisuuden huomioimisesta omassa koulussa ja kirjaa 
yhteiset periaatteet.  

Uskonnon opetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään opetussuunnitelman luvussa 7.3.9. 

 

Oulu on kansainvälistyvä kaupunki.  Eri kulttuuriryhmät tuovat rikkautta ja kasvattavat 
suvaitsevaisuuteen. Perusopetuksen tavoitteena on monikulttuurisuuteen kasvaminen.  
 
Saamen kielen ja romanikielen opetus 
Oulussa saamen kieltä opetetaan täydentävänä opetuksena tai kerhomuotoisesti. Tämä opetus 
tähtää kielitaidon ylläpitämiseen. Opetuksen tavoitteista ja järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin 
huoltajille opetustoimen tiedotteissa. Opetusta pyritään järjestämään eri puolilla kaupunkia tarpeen 
mukaan. Saamen kielen opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma.  
 
Viittomakielinen opetus 
Viittomakielisessä opetuksessa noudetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Koska 
viittomakielellä ei ole yleisesti käytössä olevaa kirjoitusjärjestelmää, henkilökohtainen kielellinen 
vuorovaikutus korostuu. Viittomakielistä opetusta annetaan Merikartanon koulussa. Joidenkin 
erityisryhmien opetuksessa käytetään tukiviittomia. 

 
Muiden kieliryhmien opetus 
Maahanmuuttaja on yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikkia eri syistä maahan muuttaneita 
henkilöitä. Käsitteen piiriin kuuluvat turvapaikanhakijat, pakolaiset, siirtolaiset, paluumuuttajat sekä 
muusta syystä Suomeen tulleet. Maahanmuuttajaoppilaita koskevia periaatteita sovelletaan niiden 
oppilaiden opetuksessa, joiden suomen kielen taito ja suomalaisen kulttuurin tuntemus eivät riitä 
suomenkieliseen yleisopetukseen.  
 
Valmistavalla opetuksella tarkoitetaan vasta maahan muuttaneiden opetusta. Valmistavan 
opetuksen tavoitteena on taata maahanmuuttajille riittävä kielen ja kulttuurin tuntemus, jotta 
yleisopetukseen osallistuminen tulisi mahdolliseksi. Oulun kaupungissa maahanmuuttajataustaisten 
kieliryhmien valmistava opetus on keskitetty lautakunnan nimeämiin kouluihin.  
 
Maahanmuuttajaoppilaan oppimiseen vaikuttaa hänen aiempi oppimishistoriansa, joka voi poiketa 
suomalaisesta tavasta opiskella. Opiskelun yksilölliset tavoitteet määritellään oppilaan 
oppimissuunnitelmassa tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. 
Oppilaan tausta ja vähitellen kehittyvä suomen kielen taito otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. 
Oppilaan suomen kielen taitojen puutteet huomioidaan käyttämällä soveltavia arviointimenetelmiä. 
Maahanmuuttajaoppilas osallistuu suomi toisena kielenä -opetukseen, mikäli hänen kielitaitonsa ei 
riitä suomi äidinkielenä -tasoiseen opiskeluun. Paluumuuttajien kohdalla kielitaidon arviointi ja kielen 
kehityksen tukemiseen tulee kiinnittää huomiota. 
 
Oulussa englanninkielinen opetus on keskitetty Oulun kansainväliseen kouluun (Oulu International 
School). Kansainvälisessä koulussa tarjotaan opetusta niille oppilaille, joiden kielitaito riittää 
englanninkieliseen opiskeluun. Koulussa järjestetään oppilaan oman äidinkielen opetusta eri 
kielissä, mikäli oppilasryhmät kaupungissa ovat riittävän suuria. Koulun toiminnasta tiedotetaan 
koulun kotisivuilla ja opetustoimen oppaissa. 
 
Eri uskontokuntiin kuuluvat oppilaat 
Oppilaan uskonnollinen tausta otetaan huomioon perusopetuksessa. Lainsäädännössä erotetaan 
uskonnon opetus ja uskonnon harjoittaminen.  Eri uskontoihin liittyviä kulttuurisia tapoja 
kunnioitetaan koulussa. 
 


