
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 
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 

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. 



 koulunkäyntiavustajien/kouluavustajien työnkuva ja toiminta 

 koulun koko henkilöstön tiedottaminen ja yhteistyö kasvatukseen liittyvissä 
kysymyksissä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1.1 Yhteistyö opiskelun ohjauksessa 

 

 
 
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 

 
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.  
 



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: 

 
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.  



 

 koulun sääntöjen laadintaan osallistuminen 

 kotikoulutoimikunnassa toimiminen 

 oppilaskunta-, tukioppilas- ja kummioppilastoiminta 

 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  

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. 
 

 

 

 



 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 

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.  
 


