
7 OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄT SUUNNITELMAT 

7.1 Työsuunnitelma 

Koulun työsuunnitelmalla tarkoitetaan Perusopetuslain mukaista lukuvuosittaista 
suunnitelmaa, jossa tarkennetaan koulun opetuksen järjestämistä ja toiminnan tavoitteita. 
Työsuunnitelman laatiminen aloitetaan jo edellisen lukuvuoden aikana opettajakunnan ja 
rehtorin yhteistyönä. Osa vuosittaisesta suunnitelmasta täytetään verkossa Riihi-
ympäristössä. Opetuspäällikön ohjeiden mukaan osa vuosittaisesta suunnitelmasta 
toimitetaan opetusvirastoon. Työsuunnitelma sisältää strategian mukaisen toiminnan 
arviointiosan, mikä on osa koulun sisäistä ja opetustoimen yhteistä arviointia.  
 

7.2 Koulun kestävän kehityksen suunnitelma 

 

 
 
Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 
- Koulussa tutustutaan Oulun kaupungin opetustoimen kestävän kehityksen ohjelmaan 2005—2008 (LTK 

1.6.2005 § 124), Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikkaan 
(http://www.ouka.fi/ymparisto/keke/oulunkaupkekenpolitiik.htm  ja Riihessä olevaan Kestävän kehityksen 
ohjelmaan (http://terva.edu.ouka.fi/riihi/riihi.htm).  

- Opetussuunnitelmaan kirjataan periaatteita ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti 
kestävälle kehitykselle omassa koulussa ja elinympäristössä.  

 Syksyllä kirjataan koulun työsuunnitelmaan kestävän kehityksen ohjelmasta tavoiteltavat asiat, 
konkreettiset keinot (oppiaineet, aihekokonaisuudet, koulun toimintakulttuuri), toimijat ja aikataulu, joilla 
tavoitteisiin pyritään.  Lukuvuoden lopussa arvioidaan työsuunnitelmassa, miten tavoitteet on saavutettu 
ja suunnitellaan mahdolliset jatkotoimenpiteet.  

Koulun kestävän kehityksen suunnitelma perustuu Oulun kaupungin opetustoimen kestävän kehityksen 
ohjelmaan 2005-2008 (LTK 1.6.2005 § 124), Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikkaan ja 
opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelman perusteissa kestävän kehityksen sisällöt on kirjattu 
muun muassa eri oppiaineisiin ja aihekokonaisuuteen Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta.  
 
Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan tässä prosessia, jossa luodaan yhteistä, pitkälle tulevaisuuteen 
ulottuvaa toimintastrategiaa, jonka tavoitteena on oppilaiden, opettajien ja koko koulun henkilökunnan 
arvojen ja asenteiden muuttuminen kohti kestävämpää elämäntapaa. Kestävän kehityksen prosessi on 
sidoksissa aikaan ja paikkaan. Kestävyys perustuu aina senhetkiseen vallitsevaan tietämykseen ja 
arvostuksiin, minkä vuoksi sitä ei voi saavuttaa kertakaikkisena, vaan sitä voidaan ainoastaan lähestyä.  
 
Kestävä kehitys on  

- ekologisesti kestävää kehitystä, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja 
ihmisen toiminnan sopeuttaminen maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn 

- yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista kehitystä, joka turvaa ihmisille yhdenvertaiset 
mahdollisuudet hyvään elämään, perusoikeuksien toteuttamiseen, tasa-arvoiseen 
osallistumiseen ja vaikuttamiseen omassa maassa ja maailmanyhteisössä 

- ihmisen henkisesti uudistuvaa kehitystä, joka mahdollistaa vapaan henkisen toiminnan, eettisen 
kasvun sekä kulttuurien moninaisuuden säilymisen ja kehittämisen sukupolvesta toiseen. 

 
Oulun kouluille on laadittu koulukohtaisen kestävän kehityksen ohjelman toteuttamiseen www-pohjainen 
työkalu opetustoimen Riihi-ympäristöön. Ohjelman rakenne noudattaa Opetushallituksen valtakunnallisia 
ympäristöohjelmien ja kestävän kehityksen kriteeristöjä. Koulun kestävän kehityksen ohjelma on osa 
oppilaitoksen vuosittaista suunnittelujärjestelmää. Syksyllä määritellään kriteereistä tavoiteltavat asiat ja 
lukukauden lopussa suoritetaan itsearviointi. 

http://www.ouka.fi/ymparisto/keke/oulunkaupkekenpolitiik.htm
http://terva.edu.ouka.fi/riihi/riihi.htm


 Opetussuunnitelmaan kirjataan periaatteet vuotuisten kehittämiskohteiden valinnasta, toiminnan 
toteuttamisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmaan kirjataan myös, kuka tai ketkä ovat vastuussa 
koulun Kestävän kehityksen ohjelman päivittämisestä Riiheen. 

7.3 Koulun turvallisuuteen ja kriisitilanteisiin liittyvät suunnitelmat 

 

Oulun perusopetukseen on laadittu erillinen koulun turvallisuuskysymyksiin ja 
kriisitilanteisiin liittyvien suunnitelmien laadintaa ohjaava kooste: Turvallista koulupäivää – 

koulun turvallisuuden hallinnan opas. Opas on hyväksytty opetuslautakunnassa 24.2.2004. 
Koulun keskeiset turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat kootaan erilliseksi 
turvallisuuskansioksi.  
 
Lainsäädäntö ja asetukset määrittelevät turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät 
asiakirjat, joita kouluilla ja oppilaitoksilla tulee olla 
 

A) Pelastuslaki (13.6.2003/468): 
 
1. Turvallisuussuunnitelma, jonka nimi vaihtui vuoden 2004 alusta 
pelastussuunnitelmaksi: 
- Turvallisuussuunnitelma on kirjoitettu dokumentti siitä, kuinka yritys  tai laitos varautuu 
toimimaan erilaisissa onnettomuus-, vaara-, tai vahinkotilanteissa ja kuinka  se organisoi 
onnettomuuksia ehkäisevän toiminnan. 
 
B) Perusopetus- ja lukiolain velvoitteet koulutuksen järjestäjälle:  
 
2. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
 
3. Koulun säännöt (ks. opetussuunnitelman luku 2.7) 
 
Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja 
valvoa sen noudattamista ja toteutumista. (PL 29. §, LL 21. §)  
 
Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat 
järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä 
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. (PL 29. §, LL 21. §) 
 
C) Perusopetuksen/lukion opetussuunnitelman perusteet, oppilas-/opiskelijahuollon 
järjestäminen (34. §) 
 
Opetussuunnitelmien perusteet määrittelevät mm. seuraavat asiat, jotka tulee kuvata 
luotaessa turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö: 
 
4. Ohjeet koulumatkakuljetuksille (vain perusopetuksessa) 
 
5. Toimenpidesuunnitelma ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteita varten 
 
D) Työturvallisuuslaki 
 
6. Työpaikkakohtainen työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki 9. §) 
Henkilöturvallisuusuhkien riskien arviointi (työturvallisuuslaki 738/02  27. §) ja  
Henkilöstön työhyvinvoinnin riskien arviointi (työturvallisuuslaki 738/02  10. §)  
Kemiallisten tekijöiden aiheuttama työturvallisuusriski (valtioneuvoston asetus 2001) 
 
E) Oulun kaupungin kestävän kehityksen ympäristösuunnitelma 
  
7. Koulun kestävän kehityksen ohjelma 



 

7.4 Koulun kulttuuriopetuksen suunnitelma  

 
Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn:  
 

 Oulun kulttuurilaitosten edustajat ovat yhdessä opetustoimen edustajien kanssa laatineet 
kulttuuriopetuksen opetussuunnitelman rungon, jota voidaan hyödyntää koulun oman 
kulttuuriopetuksen opetussuunnitelman laatimisessa.  

 

 Oleellista koulun kulttuuriopetuksessa on se, että kaupungin kulttuuripalveluja käytetään 
monipuolisesti ja kaikilla oppilailla on mahdollisuus saada kosketus kulttuurin eri saroille. 

 

 Koulussa laaditaan kulttuuriopetuksen suunnitelma ja liitetään se koulun opetussuunnitelmaan 
luvuksi 8.4. 

 

7.5 Saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetussuunnitelma  

 
Saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetusta tarjotaan Oulussa täydentävänä opetuksena 
kahdella koululla iltapäivisin. Opetukseen voivat osallistua myös naapurikuntien oppilaat. Tällöin 
kuljetuskustannuksista vastaa oppilaan kotikunta.  
 
Saamen kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma on laadittu erilliseksi opetussuunnitelmaksi, jota on 
saatavissa opetusvirastosta. Suunnitelma on myös luettavissa opetustoimen sivuilla.  
 

7.6 Maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen opetus 

 
 
Äidinkielen merkitys identiteetin ja ajattelun kehittymiselle ja sosiaalisten suhteiden 
muodostumiselle on kaikille oppilaille yhtä suuri. Omien etnisten lähtökohtien tunteminen ja 
arvostaminen tukee koko persoonallisuuden ehyttä kasvua. Oman äidinkielen monipuolinen 
osaaminen on toimivan kaksikielisyyden edellytys. Oulun kaupungissa oman äidinkielen 
opetusta pyritään järjestämään kaikille maahanmuuttajaoppilaille, mikäli saman kieliryhmän 
oppilaita on riittävästi. 
 

Silloin kun laaditaan eri kielten opetussuunnitelmia, lähtökohtana on kunkin kielen ominaislaatu, 
rakenne, kirjakielen kehitystilanne ja koko kulttuuritausta. Lapsen äidinkielen taidot vaihtelevat 
omakielisessä ympäristössä vietetyn ajan pituuden ja intensiivisyyden mukaan. Tavoitteita ja 
keskeisiä sisältöjä määriteltäessä otetaan huomioon oppilaan ikä, kielellinen kehitys, aikaisempi 
opetus sekä opiskelutottumukset. Opetus ei etene luokka-asteittain, vaan tasoittain. Samalla 
tasolla voi opiskella iältään ja oppimistaustaltaan erilaisia oppilaita. On kuitenkin pidettävä huolta 
siitä, etteivät ryhmät ole liian heterogeenisiä ja opettajalla on riittävästi aikaa kullekin lapselle. 
Erityisen tärkeää on löytää mahdollisimman nopeasti erityistukea tarvitsevat oppilaat ja käynnistää 
tukitoimet varhain ja tehokkaasti. Oppilaalle pitäisi laatia oppimissuunnitelma. 
 
Oppimisympäristön suunnittelussa ja opetusmateriaalin valinnassa tulisi ottaa huomioon se, että 
oman äidinkielen opetus on aina samalla tukea oppilaan ja hänen perheensä kulttuuri-identiteetille. 
Äidinkielen oppitunneilla oppilaalla tulee olla mahdollisuus tutustua kunkin kieli- ja kulttuuriryhmän 
ominaispiirteiden mukaan kulttuurin eri osa-alueisiin. Esimerkiksi voidaan miettiä luokka-asteittain 
sopivia kotimaisia lasten ja nuorten kirjoja. Tämä tukee sitä, että lapsen kieli kehittyy lapsen muun 
kehityksen mukana, eikä jää ”lapsuuden kieleksi”. 



 
Koska keskeisenä tavoitteena on toimiva kaksikielisyys, on tärkeää, että oman äidinkielen opettaja 
ja suomi toisena kielenä -opettaja tekevät yhteistyötä oppituntien sisältöjä suunnitellessaan. Näin 
edistetään opiskeltavien asioiden todellista ymmärtämistä, ja lapsi oppii vähitellen tiedostamaan 
oman äidinkielensä ja suomen kielen yhtäläisyyksiä ja eroja. 
 

 
Keskeiset tavoitteet 

 
Oman äidinkielen oppitunneilla oppilas 
 oppii arvostamaan omaa etnistä ja kulttuurista taustaansa niin, että hänestä 

 kasvaa myös suomalaisen yhteiskunnan täysivaltainen jäsen 

 kehittää nimenomaan omalle kielelleen ja kulttuurilleen ominaisia kommunikointitaitoja 

 oppii käyttämään äidinkieltään rohkeasti erilaisissa kielenkäyttötilanteissa 

 kuuntelee erilaista puhetta ja tekstejä (kerrottuja tai kirjoitettuja tarinoita, tietoa) 

 varmentaa äidinkielensä äänteitä ja intonaatiota 

 tunnistaa oman äidinkielensä kirjainmuodot ja oppii luku- ja kirjoitussuunnan 

 syventää peruslukutaitoa ymmärtäväksi lukemiseksi 

 laajentaa sanavarastoaan aktiivisesti 

 harjoittelee kirjoittamista 
 oppii ymmärtämään kaksikielisyyden merkityksen omalle kehitykselleen 

 oppii tuntemaan kulttuuriaan ja kehittämään kykyään vertailla eri kulttuurien vastaavia ilmiöitä toisiinsa. 
 

 

 

 

 

 

 
Keskeiset sisällöt 

  
Vuorovaikutustaidot 
Puhuminen ja kuunteleminen 
 

 arkipäivän puhekieli: fraasit, ohjeiden kysyminen ja antaminen, 
asioiden hoitaminen 

 keskustelut: omista kokemuksista, ajatuksista ja tunteista 
kertominen, mielipiteiden ja kysymysten esittäminen 

 esiintyminen erilaisissa tilanteissa 

 kerrotun ja luetun keskittyvä ja eläytyvä kuunteleminen 
Lukeminen ja kirjoittaminen  Keskeiset sisällöt noudattavat mahdollisuuksien mukaan suomi 

äidinkielenä -oppimäärän sisältöjä ja tukevat suomi toisena kielenä -
opetusta. Tärkeätä on kuitenkin ottaa huomioon oman äidinkielen 
erityispiirteet (esim. kirjainmuotojen opetteluun käytettävä aika 
vaihtelee; äidinkielisten kirjoitettujen tekstien saatavuus on 
erilainen). 

Kirjallisuus/kerrottu tarina- ja 
tietoperinne 

 Keskeiset sisällöt noudattavat suomi äidinkielenä -oppimäärän 
mukaisia sisältöjä siten, että kunkin kieli- ja kulttuuriryhmän 
erityispiirteet otetaan huomioon.   

 
 
Arvioinnissa otetaan huomioon se kuinka kauan oppilas on viettänyt aikaa omakielisessä ympäristössä ja 
kuinka paljon hän on saanut oman äidinkielen opetusta. Arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa sekä oppilaan 
itsearviointia kehittävää. Sen lähtökohtana ovat nimenomaan oppilaskohtaiset tavoitteet. Arviointi on 
sanallista.  
 
Oppilas saa erillisen todistuksen oman äidinkielen opetukseen osallistumisesta. Myös päättöarvioinnista 
annetaan erillinen todistus. Päättöarviointi perustuu kunkin kielen osalta määritettyihin hyvän osaamisen 
kriteereihin, jotka perustuvat yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin.  

 



 

7.7 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 

 
Valmistavalla opetuksella tarkoitetaan vasta maahan muuttaneiden oppilaiden opetusta. 
Valmistavan opetuksen tavoitteena on taata maahanmuuttajille riittävä kielen ja kulttuurin 
tuntemus, jotta yleisopetukseen osallistuminen tulisi mahdolliseksi. Oulun kaupungissa 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistava opetus on keskitetty lautakunnan nimeämiin 
kouluihin.  
 
Valmistavaan opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaa on 
saatavissa opetusvirastosta ja se on luettavissa opetustoimen verkkosivuilla.  
 

7.8 Lisäopetuksen opetussuunnitelma (10. luokka) 

 
Lisäopetuksella tarkoitetaan perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille järjestettävää 
perusopetuslain mukaista yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Lisäopetukseen voidaan ottaa 
opiskelijaksi nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä 
vuonna.  
 
Lisäopetusta järjestetään Oulussa keskitetysti lautakunnan nimeämissä kouluissa. Lisäopetukseen 
haetaan kesäkuussa. Lisätietoja saa peruskoulujen opinto-ohjaajilta. Lisäopetukseen on laadittu 
erillinen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma on saatavissa opetusvirastosta ja se on 
luettavissa opetustoimen verkkosivuilla.  

 


