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Turkulaiset lapset valmistautuvat 
muuttuvaan maailmaan peruskoulun 
kautta. Koulussa opetellaan tarpeellisia 
tietoja ja taitoja sekä yhteisön jäsenenä 
toimimista tulevaa elämää varten. Tämä 
opas tarjoaa ajankohtaista tietoa lapsesi 
koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Kaikista 
käytännön asioista saat lisätietoa lapsesi 
lähikoulusta ja koulun omilta kotisivuilta. 
Ajankohtaista tietoa löytyy myös Turun 
perusopetuksen kotisivuilta www.turku.
fi/perusopetus.Turun perusopetuksen 
viimeisimpään laatukyselyyn vastasivat 
koulujen henkilöstön ja oppilaiden lisäksi 
oppilaiden huoltajat. Voin ilokseni kertoa, 
että koulumyönteisyys ja turvallisuus ovat 
ilonaiheita turkulaisissa kouluissa. Pande-
mia opetti sekä oppilaille että opetushen-
kilökunnalle paljon uusia tapoja toimia. 
Saimme hoidettua etä- ja lähiopiskelut 
yhdessä kunnialla maaliin pitkään jat-
kuneesta poikkeuksellisesta tilanteesta 
huolimatta. Valmiudet lisääntyivät kaikilla. 

Perusopetuslaki velvoittaa kouluja yhteis-
työhön kotien kanssa. Koulun ja kodin 
yhteistyötä tehdään monin eri tavoin. 
Yhteistyö voi liittyä lapsen oppimiseen, 
arviointiin, opetussuunnitelman laatimi-
seen ja koulun toiminnan kehittämiseen. 
Vanhempainillat, juhlat sekä avointen 
ovien päivät ovat hyviä esimerkkejä kodin 
ja koulun yhteistyöstä. Oman luokan yh-
teistyömuotoja ovat esimerkiksi yhteiset 
retket. Syksyllä opiskellaan taas normaa-
liin tapaan ja kaikki ne tapahtumat, jotka 
ovat olleet viimeiset pari vuotta rajoitettu-
ja, ovat taas mahdollisia.

Toivotan kaikille koululaisille ja huol-
tajilleen hyvää ja turvallista lukuvuotta 
2022–2023!

Tommi Tuominen 
perusopetuksen palvelualuejohtaja 
Turun kaupunki

Tervetuloa 
kouluun!

Oppivelvollisuus
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat 
oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa 
sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän 
vuotta. 

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori 
täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen 
suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppi-
lastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Kouluyhteisö
Perusopetusta annetaan yhdeksänvuo-
tisessa oppivelvollisuuskoulussa. Koulu 
tarjoaa oppilaille yleissivistäviä tietoja ja 
taitoja jatko-opintoja varten. Koulua joh-
taa rehtori tai johtaja. Luokasta huolehtii 
luokanopettaja tai luokanohjaaja, joskus 
myös erityisluokanopettaja. Lisäksi ope-
tusta antavat aineenopettajat, erityisopet-
taja ja 7.–9. luokilla oppilaanohjaaja, joka 
antaa opiskeluun ja uravalintaan liittyvää 
ohjausta. Koulussa voi myös olla koulun-
käynninohjaajia. 

Kouluyhteisön työtä tukevat kouluterve-
ydenhoitaja, koululääkäri, kuraattori ja 
psykologi. Tärkeitä kouluyhteisön työnte-
kijöitä ovat myös koulusihteeri, kiinteis-
tönhoitaja sekä siivous- ja ruokapalvelu-
henkilökunta. Päävastuu koulunkäynnistä 
ja opiskelusta on oppilaalla itsellään ja 
kodilla.

Koulun valinta
Jokaiselle oppivelvolliselle on varattu paikka omassa lähikoulussaan. 

Turun kaupungin suomenkielisessä perusopetuksessa olevan oppilaan (1.–9. luokka) 
lähikoulu osoitetaan oppilasaluejaolla. Oppilaan sijoituksesta oppilasalueen sisällä 
päättää rehtori. Keskitetyn palvelun koulujen (erityiskoulujen) ja luokkien oppilasalueena 
on koko kaupunki.
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Yhteistyö- ja oppilasalueet 

Turun pohjoinen yhteistyöalue
Puolalan ja Topeliuksen koulujen oppilasalue:
 - Puolalan ja Topeliuksen koulujen oppilasalue
 - Pansion ja Aunelan koulujen oppilasalue 
Rieskalähteen koulun oppilasalue:
 - Hepokullan ja Teräsrautelan koulujen oppilasalue
 - Raunistulan koulujen oppilasalue: Raunistulan yksikkö ja Kähärin yksikkö
Turun Lyseon koulun oppilasalue:
 - Turun lyseon koulujen oppilasalue: Pallivahan yksikkö, Runosmäen yksikkö  
 ja Kärsämäen yksikkö
Yli-Maarian koulun oppilasalue:
 - Jäkärlän, Paattisten ja Yli-Maarian koulujen oppilasalue
Keskitetyn palvelun koulut ja luokat:
 - Mikaelin koulu

Turun eteläinen yhteistyöalue
Luostarivuoren koulun oppilasalue: 
 - Luostarivuoren koulun oppilasalue
Puropellon koulun oppilasalue:
 - Ilpoisten ja Luolavuoren yleisopetuksen luokat 1-6 koulujen oppilasalue
 - Vähä-Heikkilän koulun oppilasalue
Syvälahden koulun oppilasalue:
 -Haarlan, Syvälahden ja Wäinö Aaltosen koulujen oppilasalue
Keskitetyn palvelun koulut ja luokat:  
 - Luolavuoren koulu, pienluokat

Turun itäinen yhteistyöalue
Vasaramäen koulun oppilasalue:
 - Lausteen ja Vasaramäen koulujen oppilasalue
Nummenpakan koulun oppilasalue:
 - Hannunniitun ja  Nummenpakan koulujen oppilasalue
 - Pääskyvuoren ja Varissuon koulujen oppilasalue
Keskitetyn palvelun koulut ja luokat:
 - Hannunniitun koulu, keskitetyt luokat
 - Katariinan koulu
 - Kiinamyllyn koulu
 - Nummenpakan koulu, keskitetyt pienluokat

Muut koulut
 - Turun normaalikoulu
 - Turun kansainvälinen koulu
 - Satulavuoren koulu 
 - Turun Steiner-koulu

Hakumenettely 

Oppilas pääsee ilman hakua oman oppi-
lasalueensa hänelle osoitettuun kouluun.  
Perusopetuksen oppilas voi hakea 
yhteen muuhun kuin oman oppilasalu-
eensa lähikouluun seuraavasti: 

Vapaa haku (turkulaisille) 
 1. luokalle, (rajoitettu hakuaika  
 tammikuussa) 
 7. luokalle, (rajoitettu hakuaika  
 helmikuussa) 

Vieraan oppilasalueen kouluun haku 
muulloin kuin vapaan haun yhteydessä 
(turkulaisille) 
 1.–9. luokalle, perusteltu syy,         
 lomake ”hakemus toiseen   
 kouluun” 

Erikoisluokalle / erikoispainotteiselle 
luokalle haku (haku Wilma-ohjelman 
kautta tammikuussa vapaan haun 
yhteydessä) 
 valintakokeet tai muut erityiset  
 valintakriteerit 

Vieraskuntalaisena haku 
 edellytyksenä vapaa oppilas-  
 paikka, täytetään ns.   
 vieraskuntalaisanomus

Vieraskuntalaisanomus ja hakemus 
erikoisluokalle/erikoispainotteiselle luo-
kalle toimitetaan siihen kouluun, jonne 
koulunkäyntioikeutta haetaan. Hakulo-
makkeita saa kouluista tai osoitteesta   
www.turku.fi/perusopetus/ilmoittautu-
minen 

Turkulaiset oppilaat ilmoittautuvat 1. 
luokille sähköisesti Wilman kautta. 6. 
-luokkalaiset siirtyvät automaattisesti 
oman oppilasalueensa yläkouluun. 
Muun oppilasalueen yläkouluun haetaan 
Wilman kautta.

Päätöksen oppilaan ottamisesta vieraan 
oppilasalueen kouluun tekee vastaanot-
tavan koulun rehtori muutoin paitsi eri-
tyistä tukea tarvitsevien osalta. Päätös 
voidaan tehdä alakoulussa (vuosiluokat 
1–6) 6. luokan loppuun ja yhtenäiskou-
luissa 9. luokan loppuun. Kun turku-
lainen oppilas hyväksytään muuhun 
kuin oman oppilasalueen alakouluun 
6. luokan loppuun, oppilaan koulu 7. 
luokalta alkaen on myös tämän uuden 
oppilasalueen koulu. Erikoisluokilla 
opiskelevat oppilaat siirtyvät liikuntalin-
jaa lukuun ottamatta 6. luokalta ilman 
hakumenettelyä sen koulun 7. luokalle, 
jossa erikoisluokkatoiminta jatkuu. 
Liikuntalinjalla ei ole automaattista jatku-
moa yläkoulun liikuntaluokille.

Jos hakijoita on enemmän kuin koulussa 
on tilaa, oppilaat otetaan

1. oman koulun oppilasalueelta

2. omalta yhteistyöalueelta (koulu-
matkan pituuden mukainen järjestys)

3. muulta yhteistyöalueelta (koulu-
matkan pituuden mukainen järjestys)

4. vieraasta kunnasta.

Erikoisluokalle tai erikoispainotteiselle 
luokalle oppilaat valitaan valintakokei-
den ja muiden ennalta määrättyjen valin-
takriteerien mukaisesti. Nämä oppilaat 
otetaan heti omalta oppilasalueelta 
tulevien jälkeen ennen omalta yhteistyö-
alueelta tulevia oppilaita.

http://www.turku.fi/perusopetus/ilmoittautuminen
http://www.turku.fi/perusopetus/ilmoittautuminen
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Koulukuljetus
Turun perusopetus on jaettu oppilasalu-
eisiin. Kuljetusetuus voidaan myöntää, 
jos peruskoulun oppilaan koulumatka 
lähimpään lähikouluun tai vaihtoehtoises-
ti sellaiseen kouluun, jonka opetuksen 
järjestäjä on oppilaalle osoittanut, on 
vähintään 5 km. Koulumatkan pituus 
mitataan lyhyintä jalankulkukelpoista 
yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. 
Kuljetusetuus voidaan myöntää myös 
lyhyemmälle koulumatkalle matkan 
vaarallisuuden perusteella tai asiantunti-
jalausunnon perusteella, jos koulumatka 
on todettu oppilaan kehitystasoon tai 
terveydentilaan nähden liian vaikeaksi tai 
rasittavaksi. 

Koulukuljetukset järjestetään ensisijaises-
ti julkisella joukkoliikenteellä. Tilauskulje-
tus järjestetään vain poikkeustapauksissa 
asiantuntijalausunnon perusteella. Lau-
sunnossa arvioidaan oppilaan terveyden-
tilaa ja/tai kehitystä sekä kykyä liikkua 
koulumatkat itsenäisesti. Lausunnon 
pyytää huoltaja. Huomioon otetaan vain 
oppilasta hoitavan julkisen erikoissairaan-
hoidon/sairaalan/ terveyskeskuslääkärin 
tai neuvola- tai koululääkärin ja Turun 
kaupungin (tai oppilaan kotikunnan) pal-
veluksessa olevan psykologin tai lääkärin 
lausunto.

Joukkoliikenteen maksutonta bussikorttia 
sekä tilauskuljetusta haetaan samalla 
koulukuljetushakemuksella. 

Lisätietoja koulukuljetuksista p. 040 775 
1731 ja 040 648 4490.

www.turku.fi/koulukuljetus 

Erikoisluokat
Erikoisluokat painottavat jotain oppiainet-
ta. Näille erikoisluokille on määrätty haku-
menettely ja valintakoe. Valintakokeen 
avulla selvitetään oppilaan edellytykset 
selviytyä opiskelusta erikoisluokalla.

Ensimmäiseltä luokalta alkavat Luosta-
rivuoren koulun ruotsin kielikylpyluokka 
(Martin yksikössä), Vähä-Heikkilän 
koulun ranskan kieliluokka, Puolalan 
koulun englannin ja saksan kieliluokat ja 
suomalais-venäläinen luokka sekä Turun 
normaalikoulun englannin kieliluokka.

Kolmannelta luokalta alkavat Puolalan 
koulun musiikkiluokat, Raunistulan kou-
lun matematiikkaluokat, Luostarivuoren 
koulun (Martin yksikössä) kuvataideluokat 
ja Vasaramäen koulun urheiluluokat. 

Seitsemänneltä luokalta alkavista paino-
tuksista saa tietoa koulujen esittelytilai-
suuksissa ja koulujen kotisivuilta. 

Erikoisluokalla opiskeleminen urhei-
luluokkaa lukuun ottamatta merkitsee 
sitoutumista valittuun opiskelulinjaan 
peruskoulun loppuun asti. Valinnoilla 
suljetaan pois myöhempiä valinnan mah-
dollisuuksia. Sen takia on syytä perehtyä 
etukäteen huolellisesti erikoisluokan 
opetukseen. Ennen hakuaikoja järjeste-
tään aina esittelytilaisuus ja usein myös 
avoimien ovien päivä. 

www.turku.fi/erikoisluokat 

Koulujen muista painotuksista ja valin-
nanmahdollisuuksista saa tietoa kouluista 
ja koulujen verkkosivuilta: 
www.turku.fi/koulut 

Opetus-
suunnitelma
Turun kaupungin koulut noudattavat 
koulukohtaista opetussuunnitelmaa, 
joka perustuu valtakunnallisiin opetus-
suunnitelman  perusteisiin ja kaupungin 
opetussuunnitelmaan. 

Opetussuunnitelmasta selviää, mitkä 
ovat koulun kasvatus- ja opetustyön 
tavoitteet, mitä koulussa opiskellaan, 
miten opiskelua voidaan tukea ja miten 
tuntimäärät jaetaan eri luokka-asteilla. 
Koululla voi olla myös omia painotuksia 
eri oppiaineissa. Opetussuunnitelmaan 
voi tutustua osoitteessa:   
www.turku.fi/perusopetus/ops

Valtakunnalliset opetussuunnitelman 
perusteet hyväksyttiin vuonna 2014 ja 
opetussuunnitelma otettiin käyttöön 
1.8.2016 luokilla 1-6 ja sen jälkeen ede-
ten vuosiluokka kerrallaan.  

Opetuksen tavoitteena on kasvattaa 
ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyy-
teen, saavuttaa tarpeelliset tiedot ja 
taidot elämää ja  jatko-opintoja varten, 
edistää yhdenvertaisuutta ja elinikäistä 
oppimista sekä vahvistaa laaja-alaista 
osaamista. Koulun toiminnassa korostu-
vat hyvinvointi ja turvallinen arki, yhdessä 
tekeminen, oppimisen ilo ja monipuolinen 
työskentely. Opetuksessa korostetaan-
oppilaan ajattelun ja tiedonhankinnan 
taitojen kehittämistä. Oppilaita kannus-
tetaan oma-aloitteisuuteen sekä  huoleh-
timaan itsestä ja toisista. Huoltajat  ovat 
aikaisempaa enemmän mukana koulun 
kehittämisessä.

http://www.turku.fi/koulukuljetus
http://www.turku.fi/erikoisluokat 
http://www.turku.fi/koulut  
http://www.turku.fi/koulut  
http://www.turku.fi/koulut  
http://www.turku.fi/perusopetus/ops 
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2. 
Kulttuurien 
osaaminen, 
vuorovai-
kutus ja 
ilmaisu

3. Itsestä 
huolehti-
minen ja 

arjen taidot

4. Moniluku-
taito

5. Tieto- ja 
viestintätek-
nologinen

osaaminen

6. 
Työelämä-

taidot ja 
yrittäjyys

7. Osallis-
tuminen, 

vaikuttaminen 
ja kestävän 

tulevaisuuden 
rakentaminen

1. Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen

Ihmisenä ja 
kansalaisena 
kasvaminen

Viikkotunnit ja 
ydintavoitteet
1-2 LK: Ydintavoitteena koululaiseksi 
kasvaminen: 

• 1. luokalla alkaa ensimmäinen vieras 
kieli. Suomenkielisessä perusope-
tuksessa A1-kielenä opiskellaan 
pääsääntöisesti englantia. Kieliluokilla 
varhentaminen tapahtuu kielilinjan 
mukaisesti.

• Opiskellaan äidinkieltä ja kirjallisuutta, 
A1-kieltä, matematiikkaa, uskontoa tai 
elämänkatsomustietoa, ympäristöop-
pia, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä 
ja liikuntaa; yhteensä 20 tuntia viikos-
sa. Vahvistetut oppiaineet jatkuvat 
koko perusopetuksen ajan. 

3-6 LK: Ydintavoitteena oppijana  
kehittyminen: 

• 3. luokalla oppilas valitsee valinnai-
seksi aineeksi 2 viikkotuntia jotakin 
taide- ja taitoainetta; yhteensä 22 
tuntia viikossa

• 4. luokalla opiskellaan lisäksi yksi tunti 
viikossa yhteiskuntaoppia, valinnaista 
ainetta on 1 tunti viikossa; yhteensä 
24 tuntia. Tällöin voi aloittaa lisäksi 
vapaaehtoisen A2-kielen.

• 5. luokalla opiskellaan uutena oppiai-
neena historiaa, valinnaista aineita on 
1 tunti viikossa; yhteensä 25 tuntia 
viikossa.

• 6. luokalla uutena oppiaineena alkaa 
B1- kieli, opiskellaan sekä historiaa 
että yhteiskuntaoppia, valinnaista 
ainetta on 1 tunti viikossa; yhteensä 
25 tuntia viikossa.

7-9 lk: Ydintavoitteena yhteisön  
jäsenenä kasvaminen:

• 7. luokalla ympäristöopin tilalle tulevat 
biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja 

terveystieto. Muita uusia oppiaineita 
ovat kotitalous ja oppilaanohjaus. 
Opiskellaan historiaa, mutta ei yh-
teiskuntaoppia. Yhteisinä oppiaineina 
päättyvät kotitalous, kuvataide ja 
käsityö; vähintään 29 tuntia viikossa.

• 8. luokalla opiskellaan perusopetuk-
sessa viimeistä vuotta historiaa ja 
musiikkia yhteisenä oppiaineena.  
Oppilaille tarjotaan valinnaisia aineita 
yhteensä 5 tuntia viikossa, joista yksi 
voi olla B2-kieli; vähintään 29 tuntia 
viikossa.

• 9. luokalla opiskellaan taas yhteiskun-
taoppia. Valinnaisten aineiden tarjonta 
on määrältään sama kuin 8. luokalla; 
vähintään 30 tuntia viikossa.

Lisäksi Turussa kaikille oppilaille tarjo-
taan valtakunnallisen minimituntimäärän 
lisäksi yhteensä kolme lisäviikkotuntia 
luokilla 1-6 ja yksi lisäviikkotunti jollakin 
luokalla 7-9. Eri oppiaineiden yhteistyönä 
toteutetaan vähintään kaksi monialaista 
oppimiskokonaisuutta vuodessa.

Oppilaan arvostelusta  
oppimisen arviointiin 

Oppilaan osaamista arvioidaan suhteessa 
opetussuunnitelmassa esitettyihin oppiai-
neen tavoitteisiin. Oppilaan työskente-
lytaidot sisältyvät oppiaineen arviointiin. 
Arvioinnin yleisenä periaatteena on, että 
oppimisen edistymistä verrataan ennalta 
määriteltyihin  ja oppilaiden tiedossa 
oleviin tavoitteisiin.  Oppilaita ei verrata 
toisiinsa. Arviointitavat ovat monipuolisia 
ja itsearviointia kehitetään määrätietoi-
sesti. Opittuja asioita  dokumentoidaan 
myös digitaalisesti. Oppimista arvioidaan 
sanallisesti luokilla 1-3  ja numeerisesti 
luokilla 4-9. 

Kouluissa järjestetään yhteisiä arviointi- 
ja  kehityskeskusteluja oppilaan, huolta-
jan ja  opettajan kanssa. On tärkeää, että 

Laaja-alainen osaaminen
Lähde: OPH, OPS 2016

oppilas  on keskusteluissa aina mukana. 
Tällöin  tuodaan esiin oppilaan vahvuuk-
sia oppija- na. Se vahvistaa itsetuntoa ja 
motivaatiota  oppimiseen. Yhdessä teh-
dään näkyväksi  oppimisen edistyminen 
ja määritellään  myös uusia tavoitteita. 

Oppimisen arviointi on luonteeltaan roh- 
kaisevaa, keskustelevaa, ohjaavaa ja se  
kannustaa ponnistelemaan. 

Katsomusaineiden  opetus

Uskonto/elämänkatsomustieto on 
perusopetuksen pakollinen oppiaine. 
Uskonnonvapauslain nojalla oppilaalla 
on oikeus oman uskontonsa opetukseen. 
Katsomusaineen valinta on pysyvä, ellei 

uskontokunta muutu. Kaikissa Turun 
kouluissa opetetaan evankelis-luterilaista 
uskontoa. Opetukseen osallistuvat kaikki 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat 
oppilaat. Lisäksi opetetaan ortodoksista, 
roomalaiskatolista ja islamin uskontoa 
sekä elämänkatsomustietoa, ei kuiten-
kaan aina omalla koululla. Opetus voi 
myös tapahtua etäopetuksena. Muihin 
kuin edellä mainittuihin uskonnollisiin 
yhdyskuntiin kuuluville järjestetään 
oman uskonnon opetusta, mikäli kolmen 
samaan yhdyskuntaan kuuluvan oppilaan 
huoltajat sitä pyytävät.
www.turku.fi/perusopetus/katsomusaine

http://www.turku.fi/perusopetus/katsomusaine 
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Toimintaan haetaan maaliskuun loppuun 
mennessä ja paikka myönnetään vuodek-
si kerrallaan. Iltapäivätoimintahakemus 
kannattaa tehdä kouluun ilmoittautumi-
sen yhteydessä Wilmassa.

Lisätietoja toimipaikoista, asiakasmak-
susta ja palveluntuottajista  
www.turku.fi/ippe 

Kouluterveyden-
huolto 
Jokaiselle koululle on nimetty oma koulu-
terveydenhoitaja ja koululääkäri. Heidän 
vastaanottoaikansa ja yhteystietonsa 
ilmoitetaan koteihin erikseen. Koulun 
alkaessa täytetään oppilasta koskeva ter-
veystietolomake. Ensimmäisellä luokalla 
oppilas kutsutaan lääkärintarkastukseen, 
johon huoltaja tulee mukaan. Muut laajat 
terveystarkastukset ovat 5. ja 8. luokilla. 

Muu oppilashuolto 
Oppilashuollon tavoitteena on edistää 
oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvin-
vointia. Oppilashuolto on koko kouluyh-
teisön tehtävä. Oppilashuollolla tarkoi-
tetaan psykologi- ja kuraattoripalveluja 
sekä kouluterveydenhuollon palveluja. 
Oppilashuoltoa toteutetaan kasvatuksen 
ja opetuksen palvelukokonaisuuden 
ja hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden 
monialaisena yhteistyönä.

Yhteistyötä tehdään tiiviisti oppilaiden 
ja heidän huoltajiensa kanssa sekä 
tarvittaessa muiden tahojen kanssa. 
Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppi-
misvaikeuksien ja muiden koulunkäyntiin 
liittyvien ongelmien ehkäiseminen ja tun-
nistaminen mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa.  

Oppilashuolto järjestetään yhteisöllise-
nä oppilashuoltona ja yksilökohtaisena 
oppilashuoltona. 

Koulukohtainen yhteisöllinen oppilas-
huoltoryhmä (KOR) luo kouluyhteisössä 
edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolen-
pidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. 
Ryhmä kokoontuu vähintään kerran 
kuukaudessa ja koordinoi yhteisöllistä 
oppilashuoltotyötä koulussa. Ryhmä 
seuraa, arvioi ja kehittää kouluyhteisön ja 
oppilasryhmien hyvinvointia.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoi-
tetaan oppilaalle annettavia kouluterve-
ydenhuollon palveluja, oppilashuollon 
psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yk-
sittäistä oppilasta koskevaa monialaista 
oppilashuoltoa. Yksilökohtainen oppilas-
huolto perustuu oppilaan osallisuuteen, 
omiin toivomuksiin ja mielipiteisiin ikä, 
kehitystaso ja muut henkilökohtaiset 
edellytykset huomioiden. 

Oppilaan ja huoltajan luvalla voidaan 
koota monialainen asiantuntijaryhmä 
(MAR) nimetyn asian käsittelyä varten. 
Ryhmän kutsuu koolle se työntekijä, jolla 
huoli herää. Hän toimii puheenjohtaja-
na ja hankkii oppilaan ja/tai huoltajan 
kirjallisen suostumuksen asian käsittelyyn 
ryhmässä. Oppilaan/huoltajan suostu-
muksella ryhmään voivat kuulua tervey-
denhoitaja, kuraattori, psykologi, lääkäri, 
oppilaanohjaaja, opettaja, erityisopet-
taja tai muu siinä tilanteessa keskeinen 
henkilö.

Psykologipalvelut 
Koulupsykologipalveluista vastaavat pää-
osin perhe- ja sosiaalipalvelujen psyko-
sosiaalisten palvelujen koulupsykologit. 
Psykologin työn tavoitteena on lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä 

Oppilaan 
parhaaksi
Perusopetus, oppimateriaalit ja kou-
luruoka ovat oppilaalle maksuttomia. 
Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalli-
seen oppimisympäristöön. Turvallisuus 
merkitsee muun muassa sitä, että apua ja 
tukea on saatavilla.

Tärkeimmät avun ja tuen antajat ovat op-
pilaan huoltajat. Mitä ylemmistä luokista 
on kyse, sitä enemmän oppilaan tulee 
itse ottaa vastuuta koulunkäynnistä ja 
asioidensa hoitamisesta.

Kouluateria
Oppilas saa koulupäivinä kello 10–12 
lämpimän aterian, joka kattaa noin kol-
masosan päivittäisestä ravinnontarpees-
ta. Tämän lisäksi koululaisen tulisi kotona 
saada aamiaisen, väli- ja iltapalan lisäksi 
vielä toinen lämmin ateria. Kouluruokailu 
on osa koulun tapa- ja kulttuurikasva-
tusta.

Koulujen ruokalista löytyy muun muassa 
osoitteesta www.turku.fi/kouluruoka

Oppilaalle tarjotaan erityisruokavalio 
lääketieteellisistä tai uskonnollis-eettisis-
tä syistä.

Aamu- ja 
iltapäivätoiminta
Iltapäivätoiminta on koulupäivän jälkeen 
järjestettävää ohjattua vapaa-ajan toimin-
taa, joka osaltaan tukee lapsen kasvua 
ja kehitystä. Aamu- ja iltapäivätoiminta 
on tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. 
vuosiluokkien oppilaille sekä muiden 
vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. 
Toimintaa järjestää ja koordinoi Turun 
kaupungin kasvatuksen ja opetuksen 
palvelukokonaisuus. Iltapäivätoimintaa 
järjestetään koulujen tiloissa tai koulun 
läheisyydessä sijaitsevissa kaupungin, 
seurakuntien ja järjestöjen tiloissa. Toimi-
paikkoja on kattavasti eri puolilla Turkua. 
Aamutoimintaa ei järjestetä kaikissa 
toimipaikoissa. Toimintamaksuun sisältyy 
ohjatun monipuolisen toiminnan lisäksi 
päivittäinen välipala ja vakuutus.

http://www.turku.fi/ippe
http://www.turku.fi/kouluruoka
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koulunkäynnin tukeminen. Tämä tapah-
tuu osaltaan osallistumalla koulun arjen 
ja toiminnan kehittämiseen siten, että 
jokaisella oppilaalla olisi koulussa hyvä ja 
turvallista olla. 

Lisäksi työnkuvaan kuuluu koulun 
henkilökunnan konsultointi erilaisissa 
oppilaiden koulunkäyntiin, hyvinvointiin ja 
oppimiseen liittyvissä asioissa. Koulu-
psykologi voi myös osallistua luokka-
työskentelyyn sekä erilaisten ryhmien 
toteuttamiseen. 

Koulupsykologi voi tukea lapsia, nuoria 
ja perheitä mm. oppimiseen sekä 
tunne-elämään liittyvissä asioissa sekä 
ohjata tarvittaessa muiden palveluiden 
piiriin. Koulupsykologiin voi olla yhtey-
dessä lapsi tai nuori itse, huoltaja, koulun 
henkilökuntaan kuuluva tai muu yhteis-
työtaho. 

Koulukuraattori-
palvelut 
Kasvatuksen ja opetuksen palveluko-
konaisuuden tukipalvelut vastaavat 
perusopetuksen koulukuraattoripalveluis-
ta. Koulukuraattorilta saa apua koulun-
käyntiin, kasvatukseen, kehitykseen ja 
tunne-elämään liittyvissä kysymyksissä. 
Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä op-
pilas itse, huoltaja, koulun henkilökuntaan 
kuuluva tai muu yhteistyötaho.Lisäksi 
koulukurattorin työhön kuuluu koulun 
henkilökunnan konsultointi erilaisissa 
oppilaiden koulunkäyntiin, hyvinvointiin ja 
oppimiseen liittyvissä asioissa.  
Koulukuraattori voi myös osallistua luok-
katyöskentelyyn sekä erilaisten ryhmien 
toteuttamiseen. 

Luottamuksellisuus
Kaikki kouluyhteisön työntekijät hoita-
vat oppilaan asioita luottamuksellisesti. 
Ongelmatilanteissa ratkaisuja etsitään 
yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa 
kanssa.

Oppimiseen vaikuttaa: 

• oppilaiden ja huoltajien myönteinen 
asennoituminen kouluun 

• koulun opetusjärjestelyt 

• ammattitaitoinen ja innostunut 
henkilökunta 

• viihtyisä ja turvallinen 
oppimisympäristö 

• kannustava ilmapiiri 

• oppilaan omien vahvuuksien 
huomioonottaminen 

• opiskelutaidot 

• sitoutuminen ja innostus oppimiseen 

• harrastukset 

• mahdollisuus osallistua 
päätöksentekoon 

• ja vaikuttaa omiin asioihinsa

• yhdessä toimiminen

• hyvä vuorovaikutus

Kodin ja koulun 
yhteistyö
Kodin ja koulun välinen yhteistyö vahvis-
taa lapsen/nuoren itsetuntoa ja turvalli-
suutta ja auttaa onnistumaan koulutyös-
sä. Luottamuksellinen suhde huoltajien ja 
opettajan välillä luo pohjaa onnistuneelle 
yhteistyölle.

Kodin tuki ja kiinnostus koulutyötä koh-
taan on tärkeää. Koulutyö on oppilaan 
omaa vastuullista työtä ensiluokasta 
lähtien. Mitä nuorempi oppilas on, sitä 
enemmän hän tarvitsee aikuisen tukea.

Yhteistyö vaatii aktiivisuutta ja sitou-
tumista molemmin puolin. Opettaja 
tiedottaa kouluasioista yhdessä sovitulla 
tavalla. Samoin koulu edellyttää, että 
huoltajat tiedottavat lapsen asioista, 
esimerkiksi poissaoloista. 

Kodin ja koulun välisiä yhteistyömuotoja 
ovat esimerkiksi vanhempainillat, tapaa-
miset, luokkatoimikunnat ja koulun juhlat.

Monissa kouluissa toimii oma vanhem-
painyhdistys. Turussa vanhempainyh-
distysten alueellisena yhteistyöelimenä 
toimii TURVARY ry.

Wilma-ohjelma

Kouluissa on käytössä  Wilma-ohjelma, 
joka on internetissä toimiva yhteydenpi-
toväline. Wilma löytyy osoitteesta  
https://turku.inschool.fi/. Ohjelman 
käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus 
ja salasana. Huoltaja saa koulusta 
avainkoodin, jonka avulla hän voi tehdä 
tunnuksen Wilmaan. Osa huoltajista on 
saanut wilmatunnukset jo lapsen ollessa 
esiopetuksessa. Samaan käyttäjätun-
nukseen huoltaja voi lisätä kaikki Turun 
kaupungin kouluissa opiskelevat lapsen-
sa ”käyttöoikeudet”-kohdasta. 

Wilma-ohjelmaa käytetään mm. poissa-
olojen selvittämiseen, joten tunnuksia ei 
pidä antaa lapsille. Jos salasana unoh-
tuu, Wilman etusivulta löytyy ”unohditko 
salasanasi” -linkki.

Wilmassa voi nähdä mm. koulun 
ajankohtaiset tiedotteet, pikaviestit, 
kokeet, tuntimerkinnät, lapselle annet-
tavan koulunkäynnin tuen ja koulun 
vuosisuunnitelman. Wilman kautta voi 
lähettää viestejä opettajille ja ”lomak-
keet”-kohdasta voi mm. tarkistaa omat 
ja huollettavien yhteystiedot.

Wilman ilmoitusasetuksista huoltaja voi 
määritellä, kuinka usein ja mistä mer-
kinnöistä hän haluaa Wilman lähettämiä 
sähköpostiviestejä. Sähköpostiviestejä 
voi saada esim. pikaviesteistä, tunti-
merkinnöistä, koearvosanoista sekä 
tiedotteista. 

https://turku.inschool.fi/
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Tukea 
oppimiseen 
Oppilaan 
kolmiportainen 
tuki
Koulu tukee oppilasta monin tavoin 
hänen kasvussaan ja oppimisessaan. 
Tukimuodoista neuvotellaan ja sovitaan 
huoltajan kanssa. Tarkoitus on, että 
oppilas saa tukea heti, kun sen tarve 
havaitaan, jotta vaikeudet eivät kasvaisi. 
Tuen määrä ja laatu sovitetaan oppilaan 
tarpeisiin. Perusopetuslain mukaan 
oppilaan tulee saada tukea heti tarpeen 
ilmetessä:

1. kaikille tarkoitettu yleinen tuki 
tilapäisiin oppimisvaikeuksiin 

2. jatkuviin lieviin oppimisvaikeuksiin 
tarkoitettu tehostettu tuki 

3. laajoihin oppimisvaikeuksiin 
tarkoitettu erityinen tuki 

Yleinen tuki 

Yleistä tukea on mm. oman opettajan 
antama tuki luokassa. Tämä merkitsee 
esim. yksilöllisten tehtävien tai lisäajan 
antamista oppitunneilla. Tätä kutsutaan 
eriyttämiseksi. Tukiopetus on lisäopetus-
ta aineessa, jossa oppilaalla on tilapäisiä 
vaikeuksia. Sitä annetaan oppituntien 
ulkopuolella. Tukiopetuksesta tiedotetaan 
kotiin. 

Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitet-
tu oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai 
sopeutumisvaikeuksia. Sitä annetaan 
yksilöllisesti muun opetuksen ohella sa-

manaikaisopetuksena omassa luokassa 
tai pienissä ryhmissä muutamia tunteja 
viikossa. Pyrkimyksenä on vaikuttaa 
myönteisesti opiskelutottumuksiin, 
työskentelytapoihin ja koulumotivaati-
on. Erityisopettaja toimii yhteistyössä 
opettajien ja vanhempien kanssa. Yleisen 
tuen antamisesta voidaan yhteistyössä 
oppilaan ja huoltajan kanssa laatia oppi-
missuunnitelma.

Tehostettu tuki

Jos oppilas tarvitsee useita tukitoimia 
samanaikaisesti, laaditaan hänelle 
opettajan/opettajien pedagogisen arvion 
perusteella oppimissuunnitelma, johon 
kirjataan oppilaan saama ns. tehos-
tettu tuki ja yksilölliset tavat saavuttaa 
opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet. 
Oppimissuunnitelma noudattaa yleistä 
oppimäärää ja se voidaan laatia peri-
aatteessa kaikille niille oppilaille, joiden 
opiskelussa on yksilöllisiä ratkaisuja 
(myös nopeasti eteneville oppilaille). Op-
pimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä 
opettajan, huoltajan, oppilaan sekä 
mahdollisesti erityisopettajan tai muun 
asiantuntijan kesken. 

Jotkut oppilaat tarvitsevat koulunkäyn- 
ninohjaajan apua ja ohjausta oppimiseen 
ja jokapäiväisiin toimintoihin.

Erityinen tuki

Jos oppilas monipuolisesta tehostetusta 
tuesta huolimatta tarvitsee vielä lisää 
tukea, tehdään yhteistyössä opettajan, 
huoltajan ja oppilaan kesken pedago-
ginen selvitys. Pedagogisessa selvityk-
sessä kuvataan oppilaan vahvuudet, 
hänen saamansa tehostettu tuki sekä 
erityisen tuen tarve. Joissakin tapauk-
sissa selvitystä voidaan täydentää myös 
psykologin tai lääkärin lausunnolla tai 

sosiaalisella selvityksellä. Pedagogisen 
selvityksen perusteella tehdään erityisen 
tuen päätös.

Erityisen tuen päätöksen avulla oppi-
laan oppimääriä, opiskelumuotoja tai 
oppimisympäristöä voidaan yksilöllistää. 
Päätöksen tekee erityispalvelupäällikkö, 
joka myös päättää opiskelupaikasta. Se 
voi olla oman lähikoulun luokka, alueen 
pienluokka (erityisluokka) tai vaativaan 
erityiseen tukeen erikoistunut keskitetyn 
palvelun koulu tai luokka. Opetuspaikas-
ta ja muista erityisen tuen päätökseen 
sisältyvistä seikoista kuullaan oppilasta 
ja huoltajaa. Erityisen tuen päätökseen 
kirjataan oppilaan tarvitsemat avustaja- ja 
tulkkauspalvelut. Uusi erityisen tuen pää-
tös tehdään aina, kun tuen tarve muuttuu 
ja ainakin 2. luokan lopussa ja ennen 7. 
luokkaa. 

Erityistä tukea saavalle oppilaalle laadi-
taan yhteistyössä opettajan, huoltajan ja 
oppilaan kesken henkilökohtainen ope-
tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
eli HOJKS, joka on suunnitelma opetuk-
sen järjestämistavoista ja sisällöistä. 

www.turku.fi/oppilaantuki 

Vieraskielisten oppilaiden tuki

Vasta Suomeen saapuneelle peruskou-
luikäiselle lapselle tarjotaan perusopetuk-
seen valmistavaa opetusta. Näin oppilas 
voi rauhassa sopeutua uusiin oloihin ja 
saada valmiuksia suomalaisessa koulus-
sa opiskeluun. Valmistavasta ryhmästä 
oppilas siirtyy omaan lähikouluunsa 
yleensä vuoden opiskelun jälkeen. 

Vieraskieliselle oppilaalle opetetaan 
äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa 
suomea toisena kielenä (S2). Tavoitteena 
on sellainen kielitaito, että oppilas pystyy 
opiskelemaan peruskoulun oppiaineita 

ja toimimaan suomalaisessa yhteiskun-
nassa. 

Omakielinen opettaja tukee yhteistyössä 
luokan- ja aineenopettajien kanssa eri 
oppiaineiden oppimista ja kasvatusta-
voitteiden saavuttamista oppilaan omalla 
äidinkielellä. Tukena voi olla myös oma-
kielinen koulunkäynninohjaaja. 

Oppilaan oman äidinkieleen opetus on 
perusopetusta täydentävää opetusta ja 
siihen voivat osallistua kaikki oppilaat, 
jotka osaavat puhua kyseistä kieltä, eli 
kieli voi olla oppilaan äidinkieli, kotona 
puhuttu kieli tai esimerkiksi ulkomailla 
opittu kieli. Oman äidinkielen opetuksen 
tavoitteena on tukea oppilaan oman 
kielen käyttötaitojen kehittymistä ja oman 
kulttuurin tuntemusta.
www.turku.fi/perusopetus/monikulttuu-
rinen  

Joustava perusopetus

Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelu-
kokonaisuus tarjoaa yläkouluikäisille 7.-9. 
luokkien oppilaille mahdollisuuden toi-
minta- ja työpainotteiseen omaa elämän-
hallintaa ja jatkokoulutusmahdollisuuksia 
vahvistavaan oppimismuotoon. Oppimi-
nen tapahtuu koulutiloissa, työpaikoilla, 
muissa toimintapaikoissa sekä opinto- ja 
tutustumiskäynneillä. Tarkoituksena on, 
että toimintatavat ja opetusmenetelmät 
vastaavat nuorten yksilöllisiin tarpeisiin 
ja lisäävät motivaatiota sekä koulussa 
viihtymistä.

Tavoitteena on myös elämänhallinnan 
kasvu, perusopetuksen päättötodistuk-
sen suorittaminen ja jatkokoulutuspaikan 
saaminen toisella asteella.

www.turku.fi/jopo

http://www.turku.fi/oppilaantuki
http://www.turku.fi/perusopetus/monikulttuurinen
http://www.turku.fi/perusopetus/monikulttuurinen
http://www.turku.fi/jopo
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Vuosiluokkien 
1 – 6 koulut
Rehtorien ja koulunjohtajien sähköposti-
osoitteet: etunimi.sukunimi@edu.turku.fi

AUNELAN KOULU

https://blog.edu.turku.fi/aunela/
Osoite: Opintie 1, 20210 Turku 
Koulunjohtaja: Markku Laakso,  
p. 050 432 3593 
Oppilaita lv. 2021–2022: 185 + valmot 10
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: ranska, espanja
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä kasvatuksen ja opetuksen palvelu-
kokonaisuus

HAARLAN KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/haarla/
Osoite: Meteorikatu 1, 20900 Turku 
Rehtori: Minna Kirkkola, p. (02) 2629 066, 
050 432 3666 
Oppilaita lv. 2021-2022: 329
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: ruotsi, saksa
B1: ruotsi
Aamu- ja iltapäivätoiminta: Koulun tilois-
sa, järjestäjänä kasvatuksen ja opetuksen 
palvelukokonaisuus

HANNUNNIITUN KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/hannunniittu

Hannunniitun yksikkö 

Osoite: Virmuntie 3, 20540 Turku 

Kohmon yksikkö 

Osoite: Ritavuorenkuja 6, 20540 Turku 

Rehtori: Timo Lehtinen p. 0400 944 245 

Apulaisrehtorit: 
Sami Kluuskeri p. 040 179 2588 ja  
Eva Aitasalo, p. 040 355 9081

Oppilaita lv. 2021–2022: 648

Koulun kieliohjelma: 

A1: englanti, espanja 

A2: espanja, ruotsi, saksa, englanti

B1: ruotsi

Iltapäivätoiminta: Hannunniitun ja Jaanin 
seurakuntataloilla sekä Lanantiellä, 
järjestäjänä seurakuntayhtymä. Kohmon 
iltapäivätoiminta on koulussa, järjestäjänä 
kasvatuksen ja opetuksen palvelukoko-
naisuus

Erityispiirteet: perusopetus oppilaille, 
joilla kielellisiä erityisvaikeuksia, kuuroille 
ja huonokuuloisille oppilaille 

Kuntoutus: Puheterapia ja toimintatera-
pia.

Pienluokkien aamu- ja iltapäivätoiminta 
koulun tiloissa. 

HEPOKULLAN KOULU

https://blog.edu.turku.fi/hepokulta/
Osoite: Varkkavuorenkatu 42, 20320 
Turku 
Rehtori: Ari Normasto,  044 907 2335 
Oppilaita lv. 2021-2022: 457
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: saksa
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä kasvatuksen ja opetuksen palvelu-
kokonaisuus

ILPOISTEN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/ilpoinen/
Osoite: Lauklähteenkatu 13, 20740 Turku 
Rehtori: Johanna Järvinen, p. 050 432 
3579 
Sähköpostiosoite: johanna.e.jarvinen@
edu.turku.fi  
Oppilaita lv. 2021-2022: 311
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: ruotsi, saksa
B1: ruotsi 
Aamu- ja iltapäivätoiminta: Koulun tilois-
sa, järjestäjänä kasvatuksen ja opetuksen 
palvelukokonaisuus

JÄKÄRLÄN KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/jakarla/
Osoite: Arkeologinkatu 9, 20460 Turku 
Koulunjohtaja: Vesa Arponen, p. (02) 
2629 000, 044 907 2028 
Oppilaita lv. 2021–2022: 171
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti - 171
A2: espanja, ruotsi – 0
B1: ruotsi -28
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä kasvatuksen ja opetuksen palvelu-
kokonaisuus. 

LAUSTEEN KOULU

https://blog.edu.turku.fi/lauste/
Osoite: Raadinkatu 7, 20750 Turku
Rehtori: Marjaana Ylönen p.040 593 1649
Oppilaita lv. 2020-2021: 283
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ranska, saksa
B1: ruotsi

Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä kasvatuksen ja opetuksen palvelu-
kokonaisuus
Koulu toimii 1.8.2019 alkaen väistötilois-
sa. 

PAATTISTEN KOULU

https://blog.edu.turku.fi/paattinen/
Osoite: Toffinkuja 2, 21330 Paattinen 
Koulunjohtaja: Sini Koskinen, p. 040 672 
0240
Oppilaita lv. 2021–2022: 166
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: ruotsi 
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Paattisten koulussa, 
järjestäjänä TPS juniorijalkapallo ry. 

PANSION KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/pansio/
Osoite: Pernontie 29, 20240 Turku 
Rehtori: Antti Hyssälä, p. 050 4323 599
Oppilaita lv. 2021–2022: 275
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: espanja, ranska
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Pansion koulussa, 
järjestäjänä kasvatuksen ja opetuksen 
palvelukokonaisuus

Koulut

https://blog.edu.turku.fi/aunela/
https://blog.edu.turku.fi/haarla/
https://blog.edu.turku.fi/hannunniittu
https://blog.edu.turku.fi/hepokulta/
https://blog.edu.turku.fi/ilpoinen/
https://blog.edu.turku.fi/jakarla/
https://blog.edu.turku.fi/lauste/
https://blog.edu.turku.fi/paattinen/
https://blog.edu.turku.fi/pansio/
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PÄÄSKYVUOREN KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/paaskyvuori/   
Osoite: Talvitie 10, 20610 Turku 
Rehtori: Erkki Rötkönen, p. 050 432 3633
Oppilaita lv. 2020-2021: 246
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: espanja, ruotsi, saksa
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä Lounais-Suomen Martat ry 

RAUNISTULAN KOULU

https://blog.edu.turku.fi/raunistula/ 
Raunistulan yksikkö
Osoite: Oikotie 1–3, 20300 Turku
Kähärin yksikkö
Osoite: Pietari Valdink. 14, 20100 Turku
Rehtori: Annamari Tulla, p. 040 129 2435
Koulusihteeri: 044 907 4468
Oppilaita lv. 2021–2022: 475 RAU + KÄH 
yhteensä
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ruotsi, saksa 
B1: ruotsi
Erityispiirteet, painotukset:
Matematiikkaluokka, 3.–6. luokat
Iltapäivätoiminta: Raunistulan yksikkö: 
Oikotie 1–3, järjestäjänä Auralan nuoret 
ry. Kähärin yksikkö: koulun tiloissa, järjes-
täjänä Lounais-Suomen Martat ry.

TERÄSRAUTELAN KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/terasrautelan-
koulu/
Teräsrautelan yksikkö 
Osoite: Korkkisvuorenkatu 14, 20320 
Turku 
Rehtori: Johanna Erkkilä, p. 050 432 
3668
Sähköpostiosoite: johanna.r.erkkila@edu.
turku.fi 
Oppilaita lv. 2021–2022: 303
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: ruotsi, saksa 
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: TER, koulun tiloissa, 
järjestäjänä kasvatuksen ja opetuksen 
palvelukokonaisuus
SUI, Teräsrautelan tilaelementeissä 
Teräsrautelan koulun kentällä, järjestäjänä 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

VARISSUON KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/varissuonkoulu/
Osoite: Kuopuksenpolku 1, 20610 Turku 
Koulunjohtaja: Nana Lampi, p. 050 432 
3677
Koulusihteeri: 0400 944 562
Oppilaita lv. 2020-2021: 186 
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: espanja, ruotsi, saksa (ranska ja 
venäjä 
vain Normaalikoulun kanssa yhdessä)
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Varissuon nuorisotalos-
sa, järjestäjänä kasvatuksen ja opetuksen 
palvelukokonaisuus

VÄHÄ-HEIKKILÄN KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/vahaheikkila/
Vähä-Heikkilän yksikkö 
Osoite: Myllymäentie 42, 20810 Turku 
Uittamon yksikkö 
Osoite: Jalustinkatu 8, 20880 Turku 
Rehtori: Taru Pätäri, p. 050 432 3684
Oppilaita lv. 2021–2022: 563
Luokka-asteet: VÄH 1-6, UIT 1-4 
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti, ranskan kieliluokalla ranska
A2: englanti, espanja
B1: ruotsi
Erityispiirteet: ranskan kieliluokka (VÄH)
Iltapäivätoiminta: Vähä-Heikkilän koulun 
tiloissa, järjestäjänä TPS Juniorjalkapallo 
ry.

WÄINÖ AALTOSEN KOULU

https://blog.edu.turku.fi/wa/
Osoite: Wäinö Aaltosen koulutie 3, Hon-
kaistentie 72, 20900 Turku
Rehtori: Tiina Paappa, p. 040 482 7240
Oppilaita lv. 2021-2022 : 420
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ruotsi, saksa
B1: ruotsi
Painotukset: kielipainotteinen opetus (EN)
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, 
järjestäjänä kasvatuksen ja opetuksen 
palvelukokonaisuus. Hirvensalon seura-
kuntakeskuksessa, järjestäjänä Turun ja 
Kaarinan seurakuntayhtymä. 

https://blog.edu.turku.fi/terasrautelankoulu/ 
https://blog.edu.turku.fi/terasrautelankoulu/ 
https://blog.edu.turku.fi/varissuonkoulu
https://blog.edu.turku.fi/vahaheikkila/ 
https://blog.edu.turku.fi/wa/  
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Kellosoittajankatu 6, 20500 Turku 
Kerttulin yksikkövastaava Tea Palmu, p. 
050 432 3610 
Oppilaita lv. 2021-2022: 754
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti, ruotsi (+ruotsin kielikylpy-
luokille) 
A2: ruotsi (luokille 4–9), saksa, 
englanti (+ruotsin kielikylpyluokille)
B1: ruotsi
B2: saksa, ranska, espanja
Painotukset: kuvataidepainotteiset luokat 
3–9, ruotsin kielikylpyluokat 1–9, Urheilu-
luokat luokat 7–9 
Jaksojärjestelmä: ei 
Iltapäivätoiminta: Martin yksikkö 2. 
luokille: Aamu- ja iltapäivätoiminta, Turun 
Toverit
Sepänkadun toimipiste: 0405125522. 
Kerttulin yksikkö, järjestäjänä kasvatuk-
sen ja opetuksen palvelukokonaisuus

MIKAELIN KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/mikael/
Osoite: Koulukatu 8 20100 Turku 
Rehtori: Jari Malin, p. 050 331 3140
Apulaisrehtori: Harri Ylinen,  
p. 044 907 5412
Koulusihteeri: 040 166 2185
Oppilaita lv. 2021–2022: 210
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: saksa
B1: ruotsi 
Erityispiirteet: opetusta erityisen tuen 
piirissä oleville oppilaille, joilla on vai-
keuksia sopeutua suuressa ryhmässä 
toimimiseen ja joilla on vaikeuksia oman 
toiminnan ohjauksessa

Koulukadun yksikkö
vuosiluokat 1–6, os. Koulukatu 8, 20100 
Turku, p. 050 331 3140/Jari Malin 

Lyseon yksikkö 
vuosiluokat 7–9, os. Varusmestarintie 
19, 20360 Turku, p. 044 907 5418/Pertti 
Hietanen

Urheilupuiston yksikkö 
opetusryhmät 1–6 ja 7–9, 
os. Luolavuorentie 1, 20810 Turku, p. 044 
907 5427/Juha Sundqvist

Jopo-yksikkö 
vuosiluokat 7–9, os. Luolavuorentie 
1, 20810 Turku, p. 050 432 3654/Erik 
Eemilä

NUMMENPAKAN KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/nummenpakka/
Rehtori: Jukka Laine, p. 050 432 3647
Nummen yksikkö / väistötila, luokat 1–6 
Osoite: Paavinkatu 13, 20540 Turku 
Apulaisrehtori: Katja Nousiainen,  
p. 040 192 5441
Koulusihteeri: 040 179 8728 
Oppilaita lv. 2021–2022: 207
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: espanja, ruotsi, saksa
B1: ruotsi
Aamu- ja iltapäivätoiminta: Nummenpa-
kan koulu, järjestäjänä kasvatuksen ja 
opetuksen palvelukokonaisuus
Halisten yksikkö, luokat 1–2 
Osoite: Paavinkatu 13, 20540 Turku 
Apulaisrehtori: Katja Nousiainen 
Koulusihteeri: 040 179 8728
Oppilaita lv. 2021–2022: 62
Erityispiirteet: pienluokka vuosiluokilla 
1–2 
Iltapäivätoiminta: Halisten seurakuntako-
ti, järjestäjänä Turun ja Kaarinan seura-
kuntayhtymä.
Aurajoen yksikkö, luokat 7–9
Osoite: Papinkatu 4, 20540 Turku 

Vuosiluokkien  
1–9 koulut 
Rehtorien ja koulunjohtajien sähköposti-
osoitteet: etunimi.sukunimi@edu.turku.fi

KATARIINAN KOULU

https://blog.edu.turku.fi/katariina/
Osoite: Kirkkotie 31, 20540 Turku
vs. Rehtori: Mikko Nikkola,  
p. 044 907 4461
Apulaisrehtori: Elina Nguyen  
p. 040 352 0721
Koulusihteeri: 044 907 2344
Oppilaita lv. 2019–2020: 360
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: saksa, espanja, ruotsi, ranska, venäjä
B1: ruotsi
Halisten yksikkö
Osoite: Paavinkatu 13, 20540 Turku
Erityispiirteet: perusopetus oppilaille, 
joilla on erityisen tuen tarve liikunnassa, 
motoriikassa, kielen kehityksessä tai 
oppimisessa tai tehostetun tuen tarve 
lyhyen kouluhistorian vuoksi.
Kuntoutus: Pedagoginen kokonaiskun-
toutuminen, puhe-, toiminta- ja fysiote-
rapiaa
Aamu- ja iltapäivätoimintaa Kirkkotiellä, 
järjestäjänä kasvatuksen ja opetuksen 
palvelukokonaisuus

KIINAMYLLYN KOULU

https://blog.edu.turku.fi/kiinamylly
Osoite: Lemminkäisenkatu 14-18 C, 
DataCity, 3.krs, 20520 Turku
Koulunjohtaja: Juha-Pekka Mynttinen, p. 
040 480 8511
Erityispiirteet: sairaalaopetusta erikoissai-
raanhoidossa oleville perusopetusikäisille 
ja AVO-opetusta psykiatrisessa avohoi-
dossa oleville perusopetusikäisille oppi-
laille, joiden koulunkäynti on keskeytynyt 
tai vaarassa keskeytyä.

 
LUOLAVUOREN KOULU

https://blog.edu.turku.fi/luolavuori/
Osoite: Ruiskatu 8, 20720 Turku
Rehtori: Anne Perjopuro, p. 040 675 6478
Apulaisrehtori: Mikko Hirvonen, p. 044 
907 4632
Oppilaita lv. 2021-22: 494
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ruotsi
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä kasvatuksen ja opetuksen palvelu-
kokonaisuus
Erityispiirteet: Laajasti yksilöllistetty 
perusopetus, autismin kirjoon kuuluvat, 
As-opetus, toiminta-alueittain opetus.
Luolavuoren koulun yksiköt: 
Luolavuoren yksikkö, yleisopetusluokat 
1–6 sekä pienluokat 1–9
osoite: Ruiskatu 8, 20720 TURKU
Inkilän yksikkö
osoite: Inkilänkatu 4, 20300 TURKU
Erityispiirteet: opetus toiminta-alueittain
Piiparinpolun yksikkö, pienluokat 1–6
osoite: Piiparinpolku 3, 20360 TURKU

LUOSTARIVUOREN KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/luostarivuori/
Osoite: Luostarinkatu 13, 20700 Turku
Rehtori: Henri Littunen, p. 040 1861 144
Kanslia: 0449072007
Osoite: Hopeasepänkuja 2, 20810 Turku 
Apulaisrehtori: Juha Mäenpää,  
p. 044 907 4631 
Kanslia: 044 9072007
Luostarivuoren yksikkö (luokat 7–9) 
Luostarinkatu 13, 20700 Turku 
Martin yksikkö (luokat 1–6) 
Hopeasepänkuja 2, 20810 Turku 
Kerttulin yksikkö (luokat 1–2) 

https://blog.edu.turku.fi/mikael/
https://blog.edu.turku.fi/nummenpakka/
https://blog.edu.turku.fi/katariina/
https://blog.edu.turku.fi/kiinamylly
https://blog.edu.turku.fi/luolavuori/
https://blog.edu.turku.fi/luostarivuori/
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SYVÄLAHDEN KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/syvalahtiprojekti/
Osoite: Vanha Kakskerrantie, 20900 
Turku
Rehtori: Jarmo Salo, p. 050 432 3688
Apulaisrehtori: Marko Koski, p. 040 
1937352
Oppilaita lv. 2021–2022: 688
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ruotsi, saksa
B1: ruotsi
B2: espanja tai ranska
Jaksojärjestelmä: ei
Aamu- ja iltapäivätoiminta: Syvälahden 
koulu, järjestäjänä Turun Palloseura 
Erityispiirteet: Yhdessä tekemisen  
kulttuuri. 

TOPELIUKSEN KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/topelius/
Osoite: Pakkarinkatu 10, 20100 Turku
Rehtori: Timo Himanen, p. (02) 2629 371, 
044 907 2358 
Apulaisrehtori: Maija Hämäläinen,  
p. 040 573 6738 
Kanslia /koulusihteeri Heli Sirviö: 
0406609573
Vuosiluokat 1–6 
Oppilaita lv. 2021-2022: 238
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: espanja, ranska
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Pakkarinkatu 10, järjes-
täjänä Lounais-Suomen Martat ry.
Vuosiluokat 7–9 
Oppilaita lv. 2021-2022: 313
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti, ranska 
A2: englanti (ranskan kieliluokat),  

espanja, ranska
B1: ruotsi
B2: espanja, ranska, latina
Jaksojärjestelmä: pääosin hajautettu, 
reaaliaineet osittain jaksoissa
Erityispiirteet: ranskan kieliluokat 7–9, 
romaninen kielivalikoima 

TURUN LYSEON KOULU

https://blog.edu.turku.fi/lyseo/
Osoite: Varusmestarintie 19, 20360 Turku
Rehtori: Tiina Taskinen, p. 040 537 6269
Apulaisrehtori: Leif Grönroos,  
p. 040 620 4327
Kanslia: 040 182 6102 / koulusihteeri
Oppilaita lv. 2021–2022: 439 +  
12 valmolaista
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: espanja, ruotsi, ranska
B1: ruotsi
B2: saksa, espanja, ranska
Jaksojärjestelmä: ei 
Painotukset: liikunta, englanninkielinen 
aineenopetus
Pallivahan yksikkö, luokat 3.–6.
Osoite: Paltankatu 4, 20360 Turku
Kärsämäen yksikkö, luokat 1.–2.
Kärsämäentie 46, 20360 Turku
Oppilaita lv. 2021–2022: 241 + 9 valmo-
laista
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: espanja, ranska, ruotsi 
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Kärsämäen yksikkö 1. 
vuosiluokan oppilaille, Runosmäen yksik-
kö 1. vuosiluokan oppilaille, järjestäjänä 
Lounais-Suomen Martat Ry ja kasvatuk-
sen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Rehtori: Jukka Laine, p. 050 432 3647
Koulusihteeri: 040 179 8728
Erityispiirteet: pienluokat vuosiluokilla 7–9 
kielihäiriöisille, kuuroille ja huonokuuloi-
sille
Oppilaita lv. 2021–2022: 442
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ruotsi, saksa, ranska, englanti
B1: ruotsi
B2: saksa, ranska, espanja
Jaksojärjestelmä: ei

PUOLALAN KOULU

https://blog.edu.turku.fi/puolala/
Rehtori: Tuomas Nousiainen,  
p. 050 432 3642
Apulaisrehtori: Kaisu Metsä-Tokila,  
p. 050 432 3640
Kauppiaskadun Yksikkö, luokat 1–6
Osoite: Kauppiaskatu 14, 20100 Turku
Koulusihteeri: 044 907 2343
Oppilaita lv. 2021-2022: 593
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti, saksan kieliluokalla saksa, 
suomalais-venäläisellä luokalla venäjä
A2: englanti, saksa, ranska
B1: ruotsi
Erityispiirteet, painotukset: englannin ja 
saksan kieliluokat, suomalais-venäläiset 
luokat, musiikkiluokat
Iltapäivätoiminta: Puolalan koulun 1.–2. 
luokkien iltapäivätoiminnasta vastaa-
vat Lounais-Suomen Martat ry. Lisäksi 
saksalainen seurakunta järjestää omissa 
tiloissaan iltapäivätoimintaa saksan kieli-
luokkien oppilaille. 
Puutarhakadun Yksikkö, luokat 7–9
Osoite: Puutarhakatu 5, 20100 Turku
Rehtori: Tuomas Nousiainen,  
p. 050 432 3642
Koulusihteeri: 044 907 2343

Oppilaita lv. 2021-2022: 387
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti, saksa, venäjä
A2: englanti, saksa, ranska
B1: ruotsi
B2: saksa, ranska
Jaksojärjestelmä: ei
Erityispiirteet, painotukset: englannin ja 
saksan kieliluokat, suomalaisvenäläiset 
luokat, musiikkiluokat

PUROPELLON KOULU

http://blog.edu.turku.fi/puris/
Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku
Rehtori: Mervi Viipuri, 044 907 2348
Kanslia: 040 632 3355
Oppilaita lv. 2021–2022: 487
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: espanja, ruotsi, saksa
B1: ruotsi
B2: saksa, ranska
Jaksojärjestelmä: on
Erikoisluokat: liikunta

RIESKALÄHTEEN KOULU

http://blog.edu.turku.fi/rieskalahteen-
koulu/
Osoite: Jöllintie 3, 20300 Turku
Rehtori: Arto Jokinen, p. 040 480 2759
Kanslia: 040 356 1308
Oppilaita lv. 2019–2020: 563
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ruotsi, saksa
B1: ruotsi
B2: espanja, saksa
Jaksojärjestelmä: ei

https://blog.edu.turku.fi/syvalahtiprojekti/ 
https://blog.edu.turku.fi/topelius/
https://blog.edu.turku.fi/lyseo/
https://blog.edu.turku.fi/puolala/
https://blog.edu.turku.fi/puris/
https://blog.edu.turku.fi/rieskalahteenkoulu/
https://blog.edu.turku.fi/rieskalahteenkoulu/
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Vuosiluokkien  
7–9 koulut 
Rehtorien ja koulunjohtajien sähköposti-
osoitteet: etunimi.sukunimi@edu.turku.fi

VASARAMÄEN KOULU

http://blog.edu.turku.fi/vasaramaki
Rehtori: Sari Grönroos, p. 050 432 3636 
Apulaisrehtori: Miina Orell,  
p. 040 528 5215
Koulusihteeri: 040 183 0679
Lehmuksen yksikkö (luokat 1.–6.)
Osoite: Lehmustie 7b, 20720 TURKU 
Oppilaita lv. 2021-2022: 339 
Puistokoulun yksikkö (luokat 7.–9. ja 
VALMO)
Osoite: Puolukkatie 11, 20720 TURKU 
Oppilaita lv. 2021-2022: 311 (322 sis. 
valmo)
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: ranska, saksa 
B1: ruotsi 
B2: espanja, saksa 
Jaksojärjestelmä: ei 
Erityispiirteet: liikuntalinja alakoulussa ja 
urheiluluokat yläkoulussa
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä Lounais-Suomen Martat ry.

YLI-MAARIAN KOULU

https://blog.edu.turku.fi/ylimaaria 
Yli-Maarian yksikkö (1-9)
Osoite: Kukkamaariankatu 44, 20400 
Turku
Moision yksikkö (1–6)
Osoite: Moision koulutie 2, 20400 Turku
Rehtori: Marianne Ulfstedt,  
p. 040 164 8972
Apulaisrehtori: Tuomas Nummela,  
p. 050 432 3628
Kanslia: 040 8391 852/ koulusihteeri 
Oppilaita lv. 2021–2022: 691
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: espanja ja ruotsi 
B1: ruotsi
B2: saksa
Jaksojärjestelmä: ei
Iltapäivätoiminta: Koulun yksiköiden 
tiloissa, järjestäjänä kasvatuksen ja ope-
tuksen palvelukokonaisuus

Oppimisen 
luokkamuotoinen 
tuki lv. 2022–23 

ALUEELLISET PIENLUOKAT 

Aunelan koulu 
Haarlan koulu
Hannunniitun koulu
Hepokullan koulu
Ilpoisten koulu 
Lausteen koulu
Nummenpakan koulu 
Puropellon koulu 
Raunistulan koulu
Rieskalähteen koulu 
Topeliuksen koulu
Turun Lyseon koulu
Varissuon koulu 
Vasaramäen koulu
Vähä-Heikkilän koulu 

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA 
OPETUS (juuri Suomeen muuttaneille) 

Aunelan koulu
Haarlan koulu (väliaikainen)
Ilpoisten koulu 
Jäkärlän koulu (väliaikainen)
Lausteen koulu 
Luostarivuoren koulu
Nummenpakan koulu
Pansion koulu 
Puropellon koulu
Rieskalähteen koulu 
Turun Lyseon koulu
Varissuon koulu 
Vasaramäen koulu 

JOUSTAVA PERUSOPETUS 

Mikaelin koulu

https://blog.edu.turku.fi/vasaramaki
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Muut 
koulut

TURUN NORMAALIKOULU 

www.tnk.utu.fi
Osoite: Annikanpolku 9, 20610 Turku
Perusopetuksen rehtori: Satu Kekki
Sähköpostiosoite: satu.kekki@utu.fi 
Puhelin: 050 357 8848 
Oppilaita lv. 2021–2022: (luokat 1-9) 
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: espanja, ranska, ruotsi, saksa, venäjä 
B1: ruotsi 
B2: espanja, ranska, saksa, venäjä 
Jaksotus: on 
Erityispiirteet: yliopiston harjoittelukoulu 
Painotukset: kaksikielinen luokka (eng-
lanti)
(1–9), science (1-9), media- ja taide (1-6)
Kerhotoiminta: monipuolinen kerhotarjon-
ta koulupäivän jälkeen 
Iltapäivätoiminta: Varissuon nuorisotalo, 
järjestäjänä kasvatuksen ja opetuksen 
palvelukokonaisuus

TURKU INTERNATIONAL SCHOOL 

https://sites.utu.fi/tis/ 
Osoite: Kraatarinkatu 4, 20610 Turku 
(luokat 1–6) 
Annikanpolku 9, 20610 Turku (luokat 7–9) 
Rehtori: Mirjam Rasmus
Sähköpostiosoite: mirjam.rasmus@utu.fi, 
p. 046 922 4778
Oppilaita lv. 2021–2022: 250
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: saksa, ranska, venäjä, ruotsi, espanja 
B1: ruotsi
B2: ranska, saksa, venäjä, espanja
Jaksotus: on
Iltapäivätoiminta: After-School Care 
iltapäivisin koulun tiloissa 

TURUN STEINER-KOULU  

www.turunsteinerkoulu.fi
Osoite: Mestarinkatu 2, 20810 Turku
Rehtori Marja Kaislavirta, luokat 0–6, 
p.0400 285 923
Rehtori Liisa Taimen, luokat 7–9, 
p. 050 577 0204
etunimi.sukunimi@turunsteinerkoulu.fi 
Kanslia: (02) 2734 777
Sähköpostiosoite: kanslia@turunsteiner-
koulu.fi 
Oppilaita lv. 2021–2022: 182
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti
A2: saksa
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Kannatusyhdistyksen 
pitämänä koulun tiloissa

SVENSKSPRÅKIGA SKOLOR

Grundläggande undervisning ges i Åbo i 
5 svenskspråkiga skolor: 
• Braheskolan
• Cygnaeus skola
• Sirkkala skola (åk 1–6) 
• Sirkkalabackens skola (åk 1–9) 
• S:t Olofsskolan (åk 7–9) 
Läs mer >>

https://www.turku.fi/sv/dagvard-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/skolor-och-service
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Seuraa meitä:
www.turku.fi/opetus

www.facebook.com/turkusivistys

@turkusivistys
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http://www.facebook.com/turkusivistys
https://twitter.com/turkusivistys
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