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OPETUSSUUNNITELMAN
RAKENNE
Opetussuunnitelma rakentuu kolmesta toisiaan täydentävästä
osasta.
Yleinen osa:

• Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
• Kuntakohtainen opetussuunnitelma kaikki luvut 1-15
• Koulukohtainen opetussuunnitelma luvut 1-12
Oppiaineet:
• 2016- luvut 1-12 kaikilla luokilla( ei päättöarviointi,
valinnaisuus)

• 2016 oppiaineosiot luvut 13-14 luokilla 1-6
• 2017, 2018, 2019 oppiaineosiot luku 15 luokilla 7-9

MJ / 2019

OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUOSISUUNNITELMA
Koulun lukuvuosisuunnitelma täydentää opetussuunnitelmaa.

• Laaditaan vuosittain syksyllä
• Pysyviä ja vuosittain muuttuvia asioita
• Näkyy Wilmassa

• Tarkentaa opetussuunnitelmaa: koulun käytännöt, toimintakulttuuri, oppilashuolto, juhlat,
tapahtumat, retket, koulun ulkopuolinen opetus, yhteistyö, monialaiset oppimiskokonaisuudet
(MOK)…
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OPPIMISKÄSITYS
• ”Oppilas on aktiivinen toimija”.

• ”Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle
oppimiselle ”.
• Oppilas oppii toimimaan yhä itseohjautuvammin.
• Rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa.
• Monipuolisen myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen tärkeää.

PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ
• Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja
oikeudenmukaisuutta.
• Perusopetusta kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti.
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LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN = 7 ÄLLÄÄ
MIKSI?
• Ympäröivän maailman muutokset;
Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko
sekä kansalaisena toimiminen nyt ja
tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja
taidonalat ylittävää ja yhdistävää
osaamista.
• Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja
tahdon muodostama kokonaisuus
• Oppiainekuvauksissa osoitetaan
oppiaineiden tavoitteiden yhteys laajaalaiseen osaamiseen.
• Turun painotus on L7.
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YHTENÄINEN TOIMINTAKULTTUURI
”Yhteisön toimintakulttuuri on sen historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuva tapa toimia”.

Laadunarviointikyselyt
• Joka toinen vuosi
• Kyselyyn osallistuvat oppilaat, huoltajat, sivistystoimialan luottamushenkilöt, johtavat viranhaltijat,
rehtorit, opettajat, koulunkäynninohjaajat ja kouluyhteisön muu henkilöstö.
• Perusopetuksen yhteiset painopisteet hyödyntäen laadunarviointikyselyn tuloksia.
• Koulu valitsee tarvittaessa omia painopisteitään yhteisten painopisteiden lisäksi.

Toimintakulttuuriin sitoutuminen!
Viestintä
• Yhdessä tekeminen edellyttää avointa viestintää.
• Perustuu kykyyn nähdä oman toimintansa ja osaamisensa arvo samalla, kun itse antaa arvon muiden
vahvuuksille ja taidoille.
• Oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta sekä tukea kehitykseensä ja oppimiseensa.
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YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA
TASA-ARVOSUUNNITELMA+YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA
• Kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

• Yhdenvertaisuuskysely oppilaille toistetaan kahden
vuoden välein (2017, 2019…)
• Turussa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat on
yhdistetty. Suunnitelmassa otetaan huomioon
molempien lakien vaatimukset. (Yhdenvertaisuus
terminä sisältää tasa-arvon).
• Suunnitelmassa on kuvattu yhdenvertaisuuden
toteutumisesta koulun toiminnassa sekä toimenpiteet
sen edistämiseksi.
• Suunnitelma laaditaan yhdessä oppilaiden, huoltajien ja
koulun henkilöstön kanssa.
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OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TYÖTAVAT
• tilat
• paikat
• yhteisöt
• toimintakäytännöt

• välineet
• palvelut
• materiaalit

• tieto- ja viestintäteknologia (Turun sivistystoimialan tieto- ja
viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2016 – 2020)
Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin.

Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Perustuu
oppilaantuntemukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta.
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OPPILAANOHJAUS
• Koulun opetussuunnitelmassa on koulun oma ohjaussuunnitelma.
Vuosiluokkakokonaisuuksilla on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen tehtävänsä:
• vuosiluokilla 1-2: Koululaiseksi kasvaminen
• vuosiluokilla 3-6: Oppijana kehittyminen
• vuosiluokilla 7-9: Yhteisön jäsenenä kasvaminen
• Oppilaan ohjaus on jatkumo.
• Alakoulussa oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa.
• Yläkoulussa oma oppiaine ja päävastuu oppilaanohjauksen toteuttamisesta on opinto-ohjaajalla

• Siirtymävaiheiden oppilaanohjaus merkittävää
• Moniammatillisen yhteistyön merkitys ohjauksessa tuen aikana
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MONIALAISET
OPPIMISKOKONAISUUDET =MOK
Opetuksen ja oppimisen eheyttämistä
• Tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden
välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien
ymmärtäminen.
Työtapoja:
• Kokonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät,
tutkivat työskentelyjaksot
• Sama teema kahdessa tai useammassa oppiaineessa
samanaikaisesti
• Teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä
ja leirikouluja
• Turussa sovittu kaksi MOK:ia lukuvuoden aikana
toteutettavaksi
• ILMIÖOPPIMISTA!
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OPPILAIDEN OSALLISUUS

• Oppilaskunnan hallitus toimii sekä
kehittää ja arvioi toimintaansa
vuorovaikutuksessa rehtorin ja
koulun muun henkilöstön kanssa.
• Luokkatunneilla (lutu) oppilaalla on
mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa
heitä koskeviin asioihin. Jokainen
oppilas tulee kuulluksi ja saa
vaikuttamisen mahdollisuuden
• Luokkatunteja järjestetään
pääsääntöisesti kuukausittain.
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KIELITIETOISUUS
• Kielitietoisuus on eri oppiaineiden (tiedonalojen) kielen ja käsitteiden hallintaa ja
kuuluu jokaisen oppilaitoksen toimintakulttuuriin.
• Oppilas opiskelee ja oppii eri oppiaineiden kieltä.

• Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös
opettamansa oppiaineen kielen opettaja…ja ohjaaja.
• Kielitietoisuus on edellytys monilukutaidolle.

MONILUKUTAITO
• Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja
arvottamisen taitoja.
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YHTEINEN VASTUU KOULUPÄIVÄSTÄ
• Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.

• Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta.
• Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä sekä
turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus.

Koulussa yhdessä laaditut suunnitelmat:
• Turvallisuussuunnitelma ( sis. Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet)
• Järjestyssäännöt

• Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
• Yhdenvertaisuussuunnitelma
• Poissaolojen seuraaminen
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KASVATUSKESKUSTELUT JA
KURINPIDOLLISET KEINOT
Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen.
Opettaja tai rehtori määrää oppilaan kasvatuskeskusteluun.
• Kasvatuskeskustelun pitää oppilaan siihen määrännyt opettaja tai rehtori.
• Oppilasta voidaan myös ohjata, antaa palautetta tai ojentaa (nuhtelu, puhuttelu).

Kurinpidolliset keinot:
• jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.
• määräys poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta taikka koulun tilaisuudesta.

• oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi
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OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI
OPPILASHUOLTO
• Kolmiportainen tuki: yleinen tuki, tehostettu tuki
ja erityinen tuki

• Tukimuotoja: tukiopetus, osa-aikainen
erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä
erityiset apuvälineet.
• Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa
opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin
järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi
välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen
opetusryhmään tai kouluun.

• Pedagogiset asiakirjat: pedagoginen arvio,
pedagoginen selvitys, oppimissuunnitelma, HOJKS
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7.5.3 OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN
EDELLYTTÄMÄT PALVELUT JA APUVÄLINEET
KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN TYÖNKUVA
• Turun perusopetuksessa avustajasta käytetään nimitystä koulunkäynninohjaaja.
• Työtehtävät kohdentuvat sen mukaan, mihin tarkoitukseen koulunkäynninohjaaja on palkattu.
• Koulunkäynninohjaajalla on selkeä viikko-ohjelma.

• Koulunkäynninohjaajan päivittäiset työtehtävät luokkatason oppilastyössä sovitaan opettajan ja
koulunkäynninohjaajan kesken yhdessä toimintaa suunnitellen.
• Omakieliset koulunkäynninohjaajat tukevat oppilaita, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli.
• Ohjaajien tietokoneet ja muu välineistö, koulutus , digitaaliset alustat …
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OPPILASHUOLTO
• Monialainen oppilashuollon yhteistyö

• Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista
vastaavien työntekijöiden tehtävä.
• Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla.
• Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä
oppilashuollossa.
Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR)
• Säännöllinen kokoontumisaika on vähintään kerran kuukaudessa.
Yksilökohtainen oppilashuolto: Asiantuntijaryhmä (MAR)
• Asian käsittely kirjataan oppilaan yksilölliseen oppilashuoltokertomukseen ja se säilytetään lain
vaatimalla tavalla oppilashuoltorekisterissä.
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OPPIAINEIDEN KUVAUS OPETUSSUUNNITELMASSA
T = TAV O I T E

opettajan
tehtävä

S = S I S Ä LT Ö

L=LAAJA -ALAINEN OSAAMINEN

oppilaan
toiminta

T12 ohjata oppilasta
vahvistamaan tekstin
tuottamisen prosesseja,
tarjota oppilaalle
tilaisuuksia tuottaa tekstiä
yhdessä muiden kanssa
sekä rohkaista oppilasta
vahvistamaan taitoa antaa
ja ottaa vastaan palautetta
sekä arvioida itseään
tekstin tuottajana

passiivimuoto

S3

Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamisen vaiheita (esim.
käsitekartan laatiminen, suunnittelu, otsikointi, jaksotus ja
kappalejako).
Totutellaan arvioimaan omaa työskentelyä ja antamaan ja saamaan
vertaispalautetta (esim. pari- ja prosessikirjoittaminen).

keinot
eli
miten?
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L2
L4
L5
L6
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” Emme ole Suomen koulussa
tekemässä mitään tavatonta. Olemme
jatkamassa loogisesti pedagogista
kehityskulkuamme, joka
tulevaisuudessa vastaa parhaiten
tulevaisuuden haasteisiin myös
kansainvälisessä perspektiivissä.”
Rehtori Hanna-Mari Sarlin/ HS 111218

Tutustu:
https://blog.edu.turku.fi/ops2016/hyvaksytyt/paikalliset-suunnitelmat/
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