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VARPPEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2019–2020 

 

 

 
 

 

 
Varppeen koulu on noin 300 oppilaan ja yli 30 opettajan yläkoulu (vuosiluokat 7-9) Laitilan kaupungissa. 

Lukuvuonna 2019–2020 koulussa toimii 17 perusopetuksen ryhmää. 

 

Olemme sitoutuneet kehittämään kouluamme ja opetustamme opetussuunnitelman painotusten mukaan. 

Tavoitteenamme on se, että Varppeen koulussa perusopetuksensa suorittavilla oppilailla on lähtiessään valmiudet 

ja sellaiset oppimaan oppimisen taidot, joilla he menestyvät opintopoluillansa ja elämässä. Varppeen koulu haluaa 

tehdä tiivistä yhteistyötä Laitilan kaupungin eri toimijoiden, kuten seurojen, yritysten ja järjestöjen kanssa. 

 

Laitilan kaupunki on vuosina 2019–2021 mukana alueellisissa kehittämishankkeissa koskien 

tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamista (Raisio, Uusikaupunki) sekä innovatiivisia oppimisympäristöjä (Masku, 

Mynämäki, Rusko, Naantali, Nousiainen). 

 

 

 

 

 

 

 

https://peda.net/laitila/varppeenkoulu 
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1. Yhteystiedot 
 

Koulu toimii Laitilassa rakennuksessa, joka on rakennettu kahtena eri aikakautena, 1950- ja 1970-luvuilla. 

Rakennukset on peruskorjattu 2001–2005.  

 

Koulun osoite: Urheilutie 11, 23800 Laitila.  

 

Koulun verkkosivusto: https://peda.net/laitila/varppeenkoulu 

 

 

 

Rehtori: Tuomas Kankaanpää, tuomas.kankaanpaa@laitila.fi  puh. 050 467 1568 

 

Vararehtori: Joe Kuusisto, tuomas.kankaanpaa@laitila.fi   puh. 040 757 1324 

 

Kanslia: koulusihteeri Hannele Viitanen, hannele.viitanen@laitila.fi  puh. 040 581 1648 

 

Ruokala: Varppeen koulun keskuskeittiö, juha.laiho@laitila.fi  puh. 040 653 7151 

 

 

 

1.1. Koulun muut puhelinnumerot 
 

 

 Puhelinnumero  Puhelinnumero 

Opettajainhuone 040 653 9597 Erityisopetus 

Joona Lehvonen 

040 356 5234 

Opinto-ohjaaja 

Merja Rautarinta 

040 584 2979 Erityisopetus 

Teija Haapanen 

040 198 3894 

Opinto-ohjaaja 

Mikael Salmi  

(8. vuosiluokat) 

040 674 8417 Erityisopetus 

Päivi Keto 

040 194 5290 

Koulukuraattori 

Tiina Welling 

050 518 0603 Tekninen työ 040 193 7801 

Koulupsykologi 

Susanna Andersson 

044 595 8550 Kotitalous 040 193 9417 

040 183 5881 

 

Kouluterveydenhoitaja 

Marja Sederholm 

050 388 1579 Talonmies 

Jarkko Syysnummi 

050 059 6124 

Liikunta 

Jani-Petri Varheensalo 

040 194 1961 Liikunta 

Sanna Myllymaa 

040 545 5646 

Psykiatrinen 

sairaanhoitaja 

Salla-Elina Iivonen 

040 622 7341 Siivoustoimi 040 151 1739 

040 593 7260 

040 162 7677 

040 145 5510 

 

 

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laitila.fi 

 

 

 

https://peda.net/laitila/varppeenkoulu
mailto:tuomas.kankaanpaa@laitila.fi
mailto:tuomas.kankaanpaa@laitila.fi
mailto:hannele.viitanen@laitila.fi
mailto:juha.laiho@laitila.fi
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2. Luokanvalvojat lukuvuonna 2019–2020 
 

 

7A  Eskolin Anna 

7B  Kylä-Heiko Markku 

7C  Niemi Satu 

7D  Varjonen Katja 

7E  Roine Tiina 

7F  Lehvonen Joona 

8A  Kuusisto Joe 

8B  Heikkilä Marja 

8C  Paananen Samu 

8D  Salo Taina 

8E  Riski Elisa 

8F  Kavén Sirpa 

8H  Keto Päivi 

8I  Haapanen Teija 

9A  Leino-Pietilä Raija 

9B  Salmi Mikael 

9C  Grönlund Juha 

9D  Knaapinen Anu 

9E  Laiho Oili 

9F  Timonen Asko 

9H  Keto Päivi 

9I  Haapanen Teija 

 

 

 

 

2.1. Opettajat ja opetettavat aineet 
 

Vesa Ala-Äijälä Atk 

Anna Eskolin  Ai, S2 

Juha Grönlund  Mu 

Teija Haapanen Erityisluokanopettaja 

Mari-Ann Heino-Koskinen Ko 

Marja Heikkilä Ai, S2 

Juha-Matti Kaasalainen Ma, Fk 

Elina Kaukonen Laaja-alainen erityisopettaja 

Sirpa Kavén  En, Kvk, Sa 

Anu Knaapinen Ai 

Joe Kuusisto  Ma, Fk 

Markku Kylä-Heiko Ks, Tn 

Oili Laiho  Ks, Ts, Tt 

Liisa Laukkanen Bg 

Raija Leino-Pietilä Ma 

Päivi Keto  Erityisluokanopettaja 

Kirsi Mansikkamäki Ma 

Jouni Mattila  Ma, Fk 

Sanna Myllymaa Lt 

Jari Nordman  Ku 

Samu Paananen Bg, Tt 
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Pirjo Pelkiö  Ra 

Joona Lehvonen Erityisluokanopettaja 

Jaana Ranta  Laaja-alainen erityisopettaja 

Merja Rautarinta Opo 

Elisa Riski  En 

Tiina Roine  Ru, Sa, Kvk 

Niina Routakorpi Et 

Mikael Salmi  Hi, Yh, Tt, Op 

Taina Salo  Ko, Ru 

Asko Timonen Hi, Yh 

Jani-Petri Varheensalo Lp 

Katja Varjonen Ue, To, Tt 

Akseli Wikström Tn 

Hilkka Åhlman Bg (virkavapaalla 2019–2020) 

Satu Niemi  Bg, Tt (2019–2020) 

Kristiina Pietilä Mu 

Tuomas Kankaanpää Rehtori 

 

 

2.2. Henkilökunta 
 

Koulusihteeri  Hannele Viitanen 

Kouluterveydenhoitaja Marja Sederholm 

Koulukuraattori Tiina Welling (9.8.2019 alkaen) 

Koulupsykologi Susanna Andersson 

Psykiatrinen sairaanhoitaja Salla-Elina Iivonen (1.8.2019 alkaen) 

Talonmies  Jarkko Syysnummi 

Koulunkäyntiohjaaja Terhi Ala-Äijälä 

Koulunkäyntiohjaaja Marika Stenholm 

Koulunkäyntiohjaaja Paula Uusikartano 

Koulunkäyntiohjaaja Tiina-Liisa Laine 

Koulunkäyntiohjaaja Elina Tenlén 

Koulunkäyntiohjaaja Olga Solovjova 

Koululääkäri  Janne Ketola (paikalla keskiviikkoisin) 

Fysioterapeutti Susanna Lamminsivu (paikalla erikseen sovitusti) 

 

 

3. Koulun työ- ja loma-ajat 
 

Lukuvuosi 2019–2020 

 

syyslukukausi: ti 13.8.-pe 20.12.2019 

kevätlukukausi: ti 7.1.-la 30.5.2020 

 

Lomat 

 

syysloma: to 24.10.-su 27.10.2019 

joululoma: la 21.12.2019 - ma 6.1.2020 

talviloma: ma 17.2.- su 23.2.2020 (vko 8) 
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3.1. Lukuvuoden 2019–2020 jaksotus 
 

1. jakso: 13.8.–2.10., 37 päivää 

2. jakso: 3.10.–27.11., 38 päivää 

3. jakso: 28.11.–5.2., 38 päivää 

4. jakso: 6.2.–3.4., 37 päivää 

5. jakso: 6.4.–30.5., 37 päivää 

 

 

3.2. Tuntikaavio (oppituntien kesto 45 min):  
 

1. tunti klo 8.25–9.10 (sis. mahdollisen päivänavauksen) 

2. tunti klo 9.15–10.00 

3. tunti klo 10.30–11.15 

4. tunti klo 11.30–12.15 

tai 

klo 11.45–12.30 (tunnin alkamisajankohta riippuu ruokailuvuoroista) 

5. tunti klo 12.45–13.30 

6. tunti klo 13.45–14.30 

7. tunti klo 14.35–15.20 

 

Välituntien kesto:  
 
Välitunnit ovat pääsääntöisesti 15 minuutin mittaisia. Kahden ensimmäisen tunnin välissä on lyhyt tauko ja 

näiden tuntien jälkeen on yksi pitkä välitunti (30 min).  

 

Ruokailuvuorolistat tehdään jaksoittain. 

 

 

3.3. Opetusryhmäkohtaiset jaksotukset 
 

Pääset tarkastelemaan jaksotuksia linkin takaa:  

 
Opetusryhmäkohtaiset jaksotukset lukuvuonna 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1m7LxuaRmMrgohjnM-Ax8_I-IUczRKnS6/view?usp=sharing.


7 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

POSTIOSOITE KÄYNTIOSOITE PUHELINVAIHDE FAKSI INTERNET Y-TUNNUS 
PL 25 Keskuskatu 30 (02) 85011 (02) 856 790  www.laitila.fi 013444480-9 
23801  LAITILA 23800  LAITILA  

 

 
 

 

 

 



8 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

POSTIOSOITE KÄYNTIOSOITE PUHELINVAIHDE FAKSI INTERNET Y-TUNNUS 
PL 25 Keskuskatu 30 (02) 85011 (02) 856 790  www.laitila.fi 013444480-9 
23801  LAITILA 23800  LAITILA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

POSTIOSOITE KÄYNTIOSOITE PUHELINVAIHDE FAKSI INTERNET Y-TUNNUS 
PL 25 Keskuskatu 30 (02) 85011 (02) 856 790  www.laitila.fi 013444480-9 
23801  LAITILA 23800  LAITILA  

 

4. Juhlat, tapahtumat ja vanhempainillat 
 

syyslukukausi: ti 13.8.-pe 20.12.2019 

 

 

22.–23.8., 26.–27.8. ja 29.–30.8.2019 7. vuosiluokkien ryhmäytykset 

11.9. 7. vuosiluokkien vanhempainilta klo 17.30 alkaen 

(ruokala) 

17.9. KLL:n yleisurheilukilpailut Laitilassa 

18.9. Varppeen yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokous 

(oppilaat ja huoltajat tervetulleita), seuraavista 

kokouksista sovitaan ensimmäisen kerran 

kokoonnuttaessa 

3.10. KLL:n Pyöräsankarit-tapahtuma Varppeella 

7.-11.10. 9. vuosiluokkien TET 

23.10. Taksvärkkipäivä 

6.11. Winnova-Laitila -vierailu 9. Vuosiluokille osana 

Winnova-viikkoa 

7.11.  Novida-päivä (kaikki 9. Vuosiluokat ja koko päivä) 

14.11. Taidetestaajat Open Orchestra Turku (8. vuosiluokat)  

12.12. Winnova-Rauma ”täsmätutustuminen” 

 

Syksy 2019 

 

Tekstiilityön valinnaisaineen oppilaiden opintomatka 

kädentaitomessuille 

Syksy 2019 Biologian ja maantiedon vierailu Yläneen 

Luontokapinettiin syksyllä 2019 (8. vuosiluokat) 

 

 

kevätlukukausi: ti 7.1.-la 30.5.2020 

 

 

15.1. 8. vuosiluokkien vanhempainilta klo 17.30 alkaen 

22.1. 9. vuosiluokkien vanhempainilta klo 17.30 alkaen 

4.3. 7. vuosiluokkien toinen vanhempainilta klo 17.30 

alkaen 

9.-13.3. 8. vuosiluokkien TET 

Kevät 2020 9. vuosiluokkien oppilaiden luokkaretket 

Kevät 2020 Erasmus+ -hankkeen opintomatkat 

Toukokuu 2020 Business Race -tapahtuma 

18.5., 20.5., 22.5.2020 Olkiluodon tutustumiskäynnit 9. vuosiluokille 

 

 

 

syysloma: to 24.10.-su 27.10.2019 

joululoma: la 21.12.2019 - ma 6.1.2020 

talviloma: ma 17.2.- su 23.2.2020 (vko 8) 
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https://peda.net/laitila/varppeenkoulu -sivusto 

 

Varppeen koulu tiedottaa toiminnastaan Wilman lisäksi verkkosivuillaan. Sieltä löytyvät mm. seuraavat asiat:  

 

- yhteystiedot 

- ajankohtaista-osio 

- linkki Wilmaan 

- opetussuunnitelma 

- järjestyssäännöt ja kasvatuskeskusteluportaikko 

- opiskeluhuollon yhteystiedot ja opiskeluhuoltosuunnitelma 

 

 

5. Koulurakennuksen remontti 
 

Koulua on remontoitu lukuvuonna 2018–2019 ilmi tulleiden puutteiden vuoksi kesällä. Asiasta on tiedotettu 

laajalla jakelulla 8.8.2019. Yläkoulun osalta suurin työ oli lattioiden pintamateriaalien purku 1.-3. kerroksissa. 

Lattioilta purettiin suunnitelmien mukaisesti matot ja niiden alla oleva liima puhtaaseen betonipintaan asti, 

hiomalla betonipinta puhtaaksi. Betonipinoista tutkittiin haitta-aineet ennen uuden maton asennusta. Uudet matot 

on asennettu paikoilleen koulutyön alkuun mennessä.  

 

Koska kellaritiloissa purkutyöt vielä elokuussa ovat jatkuneet, on yläkoululle koitunut pientä haittaa käytössä 

olevien opetustilojen määrästä ja koosta johtuen. Kesällä teknisen toimen kanssa on sovittu, että 4. kerrokseen 

rakennettavat kolme uutta tilaa palvelisivat yläkoulun väistötiloina niin pitkään kuin tarvetta on. Tilojen on määrä 

valmistua syyskuun loppuun mennessä. Myös lukion vapaiden tilojen osittainen käyttö on tuonut jonkun verran 

helpotusta tilakysymykseen eikä kirjastoa tai pikkusalia ole tarvinnut hyödyntää pääasiallisina opetustiloina.  

Kellaritilat eivät ole koulun käytössä ainakaan ennen kesää 2020. Tiloissa on koko ajan alipaineistus ja ne ovat 

suljettu. Kuluvan syksyn aikana on määrä tehdä suunnitelmat tilojen korjauksista.  

 

Luokissa tehdään tehosiivousta rakennuspölyn poistamiseksi syksyn aikana. Luokat on toki tehosiivottu jo 

välittömästi remontin jälkeen. Samaten luokkien sisäilmapuhdistimet ovat käytettävissämme vielä koko syksyn 

ajan.  

 

Tarkistusmittaukset sisäilman laatua heikentävien tekijöiden osalta tehdään syksyn aikana uudelleen. Laitilan 

kaupungin sisäilmatyöryhmä kokoontuu sovitusti tilanteen seuraamiseksi syksyn aikana. Mukana on mm. 

terveysviranomaisen edustaja.  

 

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Mika Raula p. 0500 596 127 ja sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen 

p. 050 5180 588. 

 

 

6. Koulun järjestyssäännöt 
 

Varppeen koulun järjestyssäännöt lukuvuonna 2019–2020 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä ja mahdollistaa koulutyön sujuminen. Ne 

edistävät työrauhaa, turvallisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä ja koskevat kaikkia jäseniä. Sääntöjen tarkoituksena 

on myös totuttaa oppilaat vastuuseen ja kasvattaa heitä yhteiskunnan jäseniksi. Järjestyssääntöjä ja henkilökunnan 

ohjeita noudatetaan kouluaikana, koulun alueilla ja kaikissa koulukäyntiin liittyvissä olosuhteissa. (PL 29, 35–

36§) 

1. Koulussa jokaisella henkilöllä on oikeus rauhalliseen työskentely-ympäristöön. Oppilailla on oikeus 

oppia, opettajilla oikeus opettaa ja muulla henkilökunnalla oikeus tehdä työtehtäviään ilman häirintää. 

https://peda.net/laitila/varppeenkoulu
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Opettaja voi poistaa oppilaan luokasta häiritsevän käytöksen vuoksi, jolloin oppilaan on pysyttävä siinä 

paikassa, joka hänelle osoitetaan opetustilan välittömästä läheisyydestä. 

2. Koko kouluyhteisö noudattaa hyviä käytöstapoja sekä toimii kohteliaasti ja asiallisesti toisia kohtaan. 

3. Epäasiallinen ja häiritsevä käytös on kiellettyä. Kiusaaminen kaikissa muodoissaan on ehdottomasti 

kiellettyä. Myös passiivinen sivustaseuraaminen tukee kiusaamista. Jokaisella on oikeus niin henkiseen 

kuin fyysiseen koskemattomuuteen. Jokaisella on myös velvollisuus kertoa koulun henkilökunnan 

jäsenelle huomatessaan epäkohtia toisten kohtelussa. 

4. Tupakointi, nuuskaaminen, energiajuomat ja kaikenlaisten päihteiden käyttö ja hallussapito on kielletty 

kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 

5. Koulu ja sen ympäristö pidetään siistinä. Koulun tai kouluyhteisön jäsenen omaisuutta ei saa turmella 

eikä varastaa. Jokainen on velvollinen kertomaan havaitsemistaan vahingoista opettajalle tai rehtorille. 

Vahingontekijä on korvausvelvollinen. 

6. Arvoesineet ovat koulussa oppilaan ja vanhempien vastuulla, eikä koulu korvaa kadonneita tai särkyneitä 

tavaroita. Poliisi käsittelee rikosasioita. 

7. Koulualueen sisällä on määritelty välituntialue, jolta ei saa poistua koulupäivän aikana muuten kuin luvan 

saatuaan. Välitunnit vietetään ulkona, ellei henkilökunta toisin ohjeista. Koulun eri toimipisteisiin 

siirrytään kävellen. 

8. Oppilas voi olla poissa koulusta vain sairauden vuoksi tai saatuaan erillisen luvan poissaoloon 

luokanvalvojalta tai rehtorilta. Luokanvalvoja voi myöntää luvan 1-3 päivän mittaiseen poissaoloon, 

rehtori tätä pidempään. Luvan oppilaan poissaoloon voi myöntää vain luokanvalvoja tai rehtori. Lupa 

täytyy anoa aina hyvissä ajoin huoltajan toimesta. Kesken koulupäivän oppilas voi lähteä vain 

terveydenhoitajan tai opettajan luvalla. 

9. Opettajalla on oikeus poistaa oppilaalta esineet, jotka aiheuttavat häiriötä koulutyölle. Tämä koskee mm. 

energiajuomia ja mobiililaitteita. 

10. Oppituntien ajan mobiililaitteita säilytetään opettajan niille osoittamassa paikassa. Mobiililaitteiden 

käyttö on sallittu oppitunneilla oppimistarkoituksessa ja ainoastaan opettajan luvalla. 

11. Oppilaalla on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti ja pyydetyssä ajassa opettajan antamien 

ohjeiden mukaan. Poissa ollessaan oppilas on velvollinen itse selvittämään tehtävät. Opettajalla on oikeus 

määrätä oppilas suorittamaan tehtäviään koulupäivän jälkeen, jos oppilas on laiminlyönyt tunti- tai 

kotitehtäviään. 

12. Oppitunneille tullaan täsmällisesti sekä muitakin annettuja aikatauluja noudatetaan. Oppilas myös 

huolehtii, että tarvittavat työvälineet ovat aina mukana. 

 

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus perusopetuslain 36 § mukaisesti. 

 

Löytyvät järjestyssäännöt myös koulun verkkosivuilta osoitteesta 

https://peda.net/laitila/varppeenkoulu/meid%C3%A4n-koulu/kj.  

 

 

 

 

 

https://peda.net/laitila/varppeenkoulu/meid%C3%A4n-koulu/kj
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7. Opetussuunnitelma 
 

Opetussuunnitelman perusteet antavat yhtenäisen pohjan paikallisille opetussuunnitelmille ja siten vahvistavat 

koulutuksen tasa-arvoa koko maassa. Kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta ja 

koulutyötä tarkemmin ja ottavat huomioon paikalliset tarpeet ja näkökulmat. 

 

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1–6. 

Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat käyttöön porrastetusti: 7. vuosiluokat ottavat 

uudet opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2017, 8. vuosiluokat 2018 ja 9. vuosiluokat 2019. 

 

Paikallista opetussuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan myös tarkentaa myöhemmin. Tarkoitus on, että 

opetussuunnitelma on elävä ja joustava opetuksen ja koulun toiminnan tuki. 

 

Opetussuunnitelman perusteista suurin osa koostuu oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen kuvauksesta, jotka 

kyteytyvät arvoperustan, oppimiskäsityksen ja toimintakulttuurin linjausten kuvaukseen. Opetussuunnitelman on 

tarkoitus mahdollistaa koulun toimintakulttuurin ja koulupedagogiikan uudistamisen, jolloin oppimisprosessista 

tulee laadukas ja oppimistuloksista paremmat. 

 

Uuden opetussuunnitelman ydinasiat: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-

opetussuunnitelman-ydinasiat.  

 

Opetussuunnitelma ja opetus Varppeen koulussa: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-

opetussuunnitelman-ydinasiat.  

 

 

8. Kurssimuotoinen opiskelu  
 

Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, jotka ovat 37–38 työpäivän mittaisia. Jakson vaihtuessa muuttuu 

lukujärjestys ja ainakin osa opiskeltavista aineista. Päättyvien oppiaineiden arviointiin ja niissä suoriutumiseen on 

syytä kiinnittää erityistä huomiota jo teknistenkin syiden takia. Oppiaineen lukuvuoden oppimäärä voidaan 

toteuttaa jaksokurssina kokonaan yhden jakson aikana. Tuolloin oppiaineeseen ei enää palata em. lukuvuoden 

aikana.  

 

 

9. Arviointi  
 

Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi 

 

Oppilaan oppimista ja työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan erillisenä 

kokonaisuutenaan. Arvioinnissa painottuu oppimisprosessi yksittäisten suoritusten sijaan. Oppilaalle pyritään 

tekemään selviksi arvioinnin perusteet sekä se, kuinka oppilas voi itse vaikuttaa omaan oppimiseensa. 

Arvioinnista saatu palaute ohjaa oppilaan oppimista.  

 

Päättöarvosanan muodostuminen 

 

Päättöarviointi perustuu näyttöön siitä oppilaan osaamisesta, joka hänellä on suhteessa opetussuunnitelmassa tai 

HOJKS:issa asetettuihin tavoitteisiin perusopetuksen päättyessä.  

 

Oppilaita tulee arvioida monipuolisesti. Oppilas voi osoittaa osaamista suullisesti ja kirjallisesti sekä erilaisin 

oppiaineeseen soveltuvin näytöin.  

 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-ydinasiat
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-ydinasiat
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-ydinasiat
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-ydinasiat
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Päättöarvosanan muodostamista varten on opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaikkiin yhteisiin 

oppiaineisiin valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen periaatteet. 

Päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien kurssi-, jakso- tai lukuvuositodistusten arvosanoista 

lasketun keskiarvon perusteella. Päättöarvosanan muodostamisen tulee perustua oppilaan opintojen päättyessä 

osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.  

 

 

Arvioinnin uusiminen tai oikaisu 

 

Huoltaja voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnin antamisesta pyytää opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle 

jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Jos oppilaan huoltaja on 

tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, hän voi pyytää 14 vuorokauden kuluessa 

arvioinnin oikaisua aluehallintovirastolta.  

 

 

10. Yhtenäisen perusopetuksen vuositeema – Lukeminen 
 

Laitilassa yhtenäisen perusopetuksen vuositeemaksi on valikoitunut lukeminen. Lukutaito on jokaisen 

supervoima.  

 

Lukutaidolla on laaja merkitys ja vaikutus oppimiseen, tasa-arvoon, kulttuuriin, sivistykseen ja hyvinvointiin. 

Opetushallitus koordinoi valtakunnallista työtä lukemisen edistämiseksi. 

 

Opetushallituksen Lukuliike-kampanjaa pyritään tekemään koululla näkyväksi kuluvan lukuvuoden aikana.  

 

Ohessa yläkoulun vanhempainiltamateriaaleja, joiden avulla Lukuliikkeeseen voi tutustua tarkemmin: 

https://drive.google.com/file/d/1NbuuX7G2sj9xQkQRahsMNPpKiRrzLzbh/view?usp=sharing.  

 

Opetushallituksen hankesivuille pääset täältä: https://www.oph.fi/fi/lukuliike.  

 

 

 

11. Liikkuva koulu 
 

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista 

toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu 

toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. 

 

Viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, 

päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä 

on vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen. 

 

Koulussamme järjestetään Liikkuva koulu -ohjelmaa. Opettajakunnasta on nimetty Liikkuva koulu -vastaava. 

Lukuvuonna 2019–2020 vastaavana toimii Elisa Riski.  

 

Keväällä 2019 Varppeen ja muiden koulujen käyttöön on saapunut 25 kpl Liikkuva koulu pyöriä, joita pyritään 

hyödyntämään niin teemapäivinä kuin myös koulun ulkopuolisiin paikallisiin oppimisympäristöihin liikuttaessa.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NbuuX7G2sj9xQkQRahsMNPpKiRrzLzbh/view?usp=sharing
https://www.oph.fi/fi/lukuliike
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12. Oppilaanohjaus 
 

Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaiden siirtymistä vuosiluokkien 7-9 

oppimisympäristöön ja työskentelytapoihin. Vuosiluokkien 7-9 aikana jokaista oppilasta ohjataan edelleen 

kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan. Oppilaita autetaan hahmottamaan valintojen 

vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen. Oppilaanohjauksen tehtävänä yhdessä muiden oppiaineiden kanssa on 

selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta sekä laajentaa 

oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Päävastuu 

oppilaanohjauksen toteuttamisesta on opinto-ohjaajalla. 

 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa, 

opintojen nivelvaiheissa sekä työuran siirtymissä. Oppilaat oppivat käyttämään ja hyödyntämään erilaisia tieto-, 

neuvonta- ja ohjauspalveluita. Ohjauksella vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja oma-aloitteisuutta koulutus- ja 

uravalintojaan koskevassa päätöksenteossa. Oppilaanohjaus tarjoaa oppilaille tietoa ja tutustumismahdollisuuksia 

peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen sekä 

huoltajien kanssa. Ohjauksen tehtävänä on edistää opintojen loppuun saattamista sekä yhteishaun yhteydessä 

tehtävän jatkosuunnittelun avulla tukea siirtymistä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. 

 

Oppilaanohjaajina toimivat Merja Rautarinta 7a-7e, 9a-9f (040 584 2979) ja Mikael Salmi 8a-8f 

 

 

13. Valinnaisaineet 
 

Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan oppilaille tarjottavat mahdollisesti vuosittain vaihtuvat valinnaiset aineet. 

Suunnitelmassa määritellään valinnaisen aineen nimi ja laajuus sekä vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta 

tarjotaan ja miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain. Lisäksi kuvataan kunkin valinnaisen aineen tavoitteet 

ja sisällöt vuosiluokittain ja arviointi sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät 

mahdolliset erityispiirteet. 

 

Valinnaisia aineita on tuntijaon mukaan 8. luokalla neljä ja 9. luokalla kolme vuosiviikkotuntia. Taito- ja 

taideaineiden valinnaisia tunteja Laitilan kaupungin tuntijaossa on 8. luokalla kaksi ja 9. luokalla kolme 

vuosiviikkotuntia. 

 

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa 

jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan 

kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja. 

 

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle 

(musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi 

näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 

7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. 

Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä. 

 

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. 

Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1-9. 

Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetukseen soveltuvia, syventäviä ja soveltavia perusopetukselle 

asetettuja tavoitteita tukevia aineita tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten 

aineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Opetuksen järjestäjä päättää, mitä 

valinnaisia aineita tarjotaan. 

 

 

 



15 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

POSTIOSOITE KÄYNTIOSOITE PUHELINVAIHDE FAKSI INTERNET Y-TUNNUS 
PL 25 Keskuskatu 30 (02) 85011 (02) 856 790  www.laitila.fi 013444480-9 
23801  LAITILA 23800  LAITILA  

 

8. luokan valinnaisaineet 

 

Oppilas valitsee yhden 2 vvt:n pitkän taito- ja taideaineiden valinnan, joka jatkuu 9. vuosiluokalla. Oppiainetta 

opiskellaan kaksi tuntia viikossa.  

 

Oppilas valitsee kaksi 2 vvt:n val-valinnaisainevalintaa muista tarjottavista vaihtoehdoista. Oppilas voi valita val-

valinnaisaineeksi myös B2-kielen, joka jatkuu 9. vuosiluokalla.  

 

9. luokan valinnaisaineet 

 

8. luokan valinnaisaineista taito- ja taideaineiden valinta jatkuu 9. vuosiluokalla. Jos oppilas on valinnut val-

valinnaisainevalintana B2-kielen, myös ko. valinta jatkuu 9. vuosiluokalla.  

 

Oppilas valitsee lisäksi kaksi 1 vvt:n lyhytvalintaa. Toinen on taito- ja taideaineiden syventävä kurssi ja toinen 

val-valinnaisainevalinta. Jos oppilas ei ole valinnut B2-kieltä 8. vuosiluokalla, valitsee hän lisäksi 2 vvt:n val-

valinnaisainevalinnan. Yhden vuosiviikkotunnin valinnaisaineista (2 kpl) oppilas saa arvosanan suoritettu (S) tai 

hylätty (H). 

 

 

 

14. Valmistava opetus 
 

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille 

ja nuorille. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet 

maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Valmistavan opetuksen tavoitteena on oppilaan suomen tai ruotsin 

kielen taidon kehittäminen ja muiden valmiuksien antaminen esi- tai perusopetuksessa opiskeluun. 

 

Valmistavaa opetusta voidaan järjestää ryhmämuotoisena tai inklusiivisesti perusopetuksen ryhmissä, mikäli se 

on oppilaan kielitaidon kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista. Opetusta on mahdollista järjestää myös yhdelle 

oppilaalle. Oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma, jossa määritellään oppilaan oppimisen tavoitteet, 

opiskeltavat oppiaineet, tuntimäärät ja sisällöt, oppilaan integroiminen ikä-tasoa vastaaviin esi- tai perusopetuksen 

opetusryhmiin sekä ohjauksen järjestäminen ja oppilaan mahdollisesti tarvitsemat tukitoimet. 

 

Opetuksen aikana oppilaita integroidaan ikätasoaan vastaaviin esi- tai perusopetuksen opetusryhmiin heidän oman 

opinto-ohjelmansa mukaisesti. Integroinnin tavoitteena on edistää opiskeluvalmiuksien ja suomen tai ruotsin 

kielen taidon kehittymistä sekä laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Kielitietoisten 

työtapojen käyttö opetuksessa auttaa sekä valmistavasta perusopetukseen siirtyviä oppilaita että hyödyttää kaikkia 

oppilaita ja eriyttää opetusta luontevasti ja joustavasti. Kielitietoiset työtavat edellyttävät opettajilta sekä 

yhteistyötä että yhteistä ymmärrystä kielen merkityksestä oppimisessa. 

 

Valmistavan opetuksen päättyessä oppilaalle annetaan osallistumistodistus, jossa kuvataan opetuksen laajuus ja 

sisältö sekä oppilaan edistyminen. Valmistavan opetuksen oppilasta ei arvioida numeerisesti, vaan arviointi on 

sanallista ja oppilaan itsearvioinnin edellytyksiä kehittävää. 

 

 

15. S2-opetus 
 

Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää (myöhemmin S2), jos hänen äidinkielensä 

ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Monikielinen tausta voi tarkoittaa 

esimerkiksi paluumuuttajia tai Suomeen adoptoituja lapsia. Oppimäärän tarpeen selvittämisessä huomioidaan 

myös seuraavat näkökulmat: 
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- oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-alueilla, 

jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä 

toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai  

- oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän 

opiskeluun. 

 

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. 

Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja 

edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan 

oppimäärän mukaista opetusta. Oppimäärä voidaan vaihtaa suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärään, kun 

oppilas on saavuttanut edellytykset sen oppimäärän mukaiseen opiskeluun. 

 

Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat aina oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe, joiden mukaan 

opetus suunnitellaan. Kun oppilaan peruskielitaidossa on isoja puutteita, hän yleensä hyötyy eniten erillisestä S2-

opetuksesta. Kun oppilaan kielitaito vahvistuu, häntä voidaan integroida yhä enemmän suomen kielen ja 

kirjallisuuden opetuksen ryhmään. S2-oppimäärän opetus voidaan järjestää esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

 

- Oppilas opiskelee koko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärän S2-ryhmässä. S2-opettaja vastaa koko 

oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen toteutumisesta sekä oppilaan oppimisen arvioinnista. 

- Oppilas opiskelee osan äidinkielen ja kirjallisuuden tunneista S2-ryhmässä ja osan suomen kielen ja 

kirjallisuuden ryhmässä. Tällöin luokanopettaja tai äidinkielen opettaja ja S2-opettaja suunnittelevat 

opetuksen yhdessä. He myös vastaavat oppilaan oppimisen arvioinnista yhdessä. (Ylemmillä 

vuosiluokilla voidaan hyödyntää myös jaksojärjestelmää: oppilas voi opiskella joissakin jaksoissa 

kokonaan suomen kielen ja kirjallisuuden ryhmässä ja joissakin jaksoissa taas kokonaan S2-ryhmässä.) 

- S2-opetusta voidaan antaa myös luokanopettajan tai äidinkielen opettajan ja S2-opettajan 

samanaikaisopetuksena. Opetuksen suunnittelu ja oppilaan oppimisen arviointi tehdään opettajien 

yhteistyönä. 

 

Suomi toisena kielenä -tunnit voidaan sijoittaa lukujärjestykseen siten kuin se on tarkoituksenmukaisinta, 

pääsääntöisesti rinnakkain suomen kielen ja kirjallisuuden tuntien kanssa. 

 

 

16. Luokanvalvojan rooli 
 

Luokanvalvojan tehtävänä on huolehtia hänelle määrätyn luokan oppilaiden kasvatuksellista asioista. Tehtävä 

edellyttää yhteistyötä toisten opettajien ja koulun muun henkilökunnan kesken sekä koulun ja kodin välillä. 

Tärkeätä on myös luottamuksellisten suhteiden aikaansaaminen luokan oppilaiden kanssa. 

 

Luokanvalvoja:  

 

- Tukee luokkansa ryhmäytymistä sekä oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtämistä ryhmätoiminnassa 

 

- Ohjaa luokkansa oppilaita erilaisuuden ymmärtämisessä ja hyväksymisessä sekä toinen toistensa 

huomioon ottamisessa 

 

- Ohjaa luokkansa oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan ja tukee heitä niiden vahvistamisessa 

 

 

Oppimisen ja opiskelun ohjaus:  

 

Luokanvalvoja:  

 

- Opastaa luokkansa oppilaita opiskelumenetelmien ja -tekniikoiden kehittämisessä 
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- Seuraa oman luokkansa oppilaiden opintosuorituksia 

 

- Seuraa koulunkäynnin säännöllisyyttä ja puuttuu välittömästi luvattomiin poissaoloihin 

 

 

 

 

 

 

17. Wilma 
 

Kaikki tärkeä informaatio kulkee nykyisin Wilman kautta. Jos Wilman käyttöönotossa on ongelmia, apua saa 

koulun kansliasta.  

 

Viestien lisäksi Wilmassa on tiedotteita ajankohtaisista asioista. Opettajat merkitsevät sinne myös poissaolot, 

myöhästymiset ja muut tuntimerkinnät.  

 

 

17.1. Tietoverkkotunnukset ja tietokoneiden käyttö opiskelussa 
 

Oppilas saa lukuvuoden aikana sähköpostitunnukset sekä tunnukset Googlen oppimisympäristöön, josta löytyy eri 

oppiaineiden opiskelumateriaaleja ja tehtäviä.  

 

 

17.2. Poissaolot, poissaolojen ilmoittaminen ja lisälomat 
 

PoL 26 § Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan 

oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan 

huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että 

oppivelvollisuus tulee suoritettua.  

 

PoL 35 § Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen johon 

hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty 

vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä 

asiallisesti. 
 

Huoltaja selvittää oppilaan kaikki poissaolot Wilmassa. Myös osatunnin poissaolot merkataan Wilmaan.  

 

Luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajaan, jos huoltaja ei ole tehnyt poissaoloista selvitystä tai poissaolojen määrä 

aiheuttaa oppilaan alisuoriutumista opiskeluissaan.  

 

Jos oppilaan poissaolo tiedetään ennakolta, siihen on anottava lupa Wilmassa. Poissaolohakemuksen tekemiseen 

saa tarvittaessa apua kansliasta, rehtorilta ja/tai luokanvalvojalta.  

 

Oppilaan huoltaja tekee poissaolohakemuksen Wilman Hakemukset ja päätökset -välilehdellä. Uutta hakemusta 

pääsee tekemään sivun oikeasta reunasta Lomakkeet-kohdassa. Lomake valitaan poissaolon pituuden mukaan. 

Poissaolohakemukseen liittyvä päätös julkaistaan oppilaan/huoltajan nähtäväksi Wilmaan.  
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Poissaolojakson rästitehtävistä ja – suorituksista on sovittava aineenopettajien kanssa. Luvan enintään kolmen 

päivän poissaoloon myöntää luokanvalvoja, sitä pidempiin lomiin rehtori (hakemus osoitetaan Wilmassa joko 

luokanvalvojalle tai rehtorille sen mukaan, kuinka pitkä poissaolojakso on).  

 

Lomien pitämistä kesken lukuvuoden ei suositella. Kurssimuotoisen opiskelun vuoksi esimerkiksi jaksojen 

vaihtumisen kohtaan ajoittuva pitkä poissaolojakso voi sekoittaa opiskelua paljonkin, jos rästisuorituksia 

oppilaalle kertyy liikaa.  

 

Oppitunneilla on oltava ajoissa.  

 

 

 

17.3. Poissaolot ja opiskeluhuolto 
 

Epäselvien tai jatkuvien poissaolojen suhteen menetellään siten, että luokanvalvoja kutsuu koolle yksilöllisen 

opiskeluhuoltopalaverin, jos oppilaalle kertyy poissaoloja yhden jakson aikana 30 tuntia tai enemmän. Jos 

poissaolot ovat luvattomia tai muuten henkilökunnalle on herännyt huoli oppilaasta, palaveri voidaan järjestää jo 

aikaisemmin. Myös huoltaja voi pyytää em. palaveria koolle.  

 

 

17.4. EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutuksia Wilman kirjaamiskäytänteisiin 
 

Wilmassa huoltajien näkymässä olevalta Selvitä tuntimerkintöjä-välilehdeltä on poistettu käytöstä Lisätietoja-

kenttä, johon huoltajat ovat aiemmin voineet kirjata tarkemmin esimerkiksi sairauspoissaolojen syitä. 

Allaolevasta Visman tiedotteesta voitte lukea tarkemmin perusteet tälle poistolle. 

 

"Lähetimme aiemmin kesällä tiedotteen siitä, että Wilmassa on Tuntimerkinnät-sivun Selvitä 

tuntimerkintöjä- ja Ilmoita poissaolosta -välilehdillä Lisätietoja-kenttä, johon huoltajat ovat 

saattaneet kirjata lapsen terveyteen liittyviä tietoja. Tämä ei kuitenkaan ole sallittua, sillä InSchool-

ohjelmiin ei tule kirjata opetuksen järjestämisen kannalta epäoleellisia terveyteen liittyviä tietoja. 

Asiakkaamme vastuulla on huolehtia siitä, että henkilötietojen käsittely InSchool-ohjelmissa vastaa 

GDPR:n linjauksia. Tämän vuoksi Primukseen on nyt tehty muutoksia, joiden avulla asiakkaamme 

voivat päättää, mille tuntimerkintä-/poissaololuokituksille lisätietojen kirjaaminen on mahdollista 

tai pakollista, kun huoltajat selvittävät tuntimerkintöjä tai ilmoittavat poissaoloista etukäteen." 

(Visma) 

 

 

18. Oppimisen tuki 
 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi 

saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, 

osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi 

käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman 

tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin 

kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. 

 

Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia. On 

huolehdittava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä 

toimimisessa sekä tuettava oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Pedagoginen asiantuntemus ja 

opettajien sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa 

sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt 

harkitaan tapauskohtaisesti. 
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Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea 

heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimisen edistymistä ja 

koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti. Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia 

toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle. Tarkastelun pohjalta 

arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia 

ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollisten muiden arviointien tuloksia ja otetaan 

huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki. 

 

Jokainen oppilas on oikeutettu yleiseen tukeen. Yleisellä tuella tarkoitetaan mm. vaihtelevia työskentelytapoja, 

opetuksen mahdollista eriyttämistä, tukiopetusta, avustajan hyödyntämistä tai lyhytaikaista laaja-alaista 

erityisopetusta. Mikäli tuen tarve jatkuu pidempään tai sitä tarvitaan lisää, oppilas voi siirtyä tehostetun tuen 

piiriin.  

 

Tehostetun tuen tarve arvioidaan moniammatillisesti laaja-alaisen erityisopettajan, luokanvalvojan, 

aineenopettajan, huoltajan ja oppilaan itsensä laatiman pedagogisen arvioin perusteella. Mikäli tehostettu tuki 

aloitetaan, oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Aineenopettaja huomioi oppilaan 

tehostetun tuen osana oman opetuksensa suunnittelua. Tämä voi tarkoittaa lisäaikaa kokeissa, yksilöllisiä ja 

eriytettyjä tehtäviä sekä kokeita, näyttöjen antamismahdollisuutta muulla tavoin, apuvälineitä (esim. äänikirjat) tai 

muuta yksilöllistettyä tukea.  

 

Mikäli tehostettu tuki ei riitä, voidaan oppilaalle hakea erityisen tuen päätöstä. Päätös tehdään sivistystoimessa 

koulun tekemän pedagogisen selvityksen perusteella. Kyseessä on valituskelpoinen hallintopäätös. Erityisen tuen 

päätöksen saanut oppilas opiskelee joko integroituna yleisopetuksen ryhmässä tai erityisen tuen pienryhmässä ja 

hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Tämä HOJKS tarkastetaan 

vuosittain. Varppeen koulussa toimii kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja kolme erityisen tuen pienryhmää, joissa 

on max. 10 oppilasta.  

 

Oppimisen kolmiportainen tuki kuvana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1X88hjMvGN1p95BD2Wf1aZlyiwuv2gtkj/view?usp=sharing
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19. Opiskeluhuolto 
 

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin 

edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille 

kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. 

 

Jokaisessa koulussa on yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 

 

Kukin koulu nimeää yhteisöllisistä asioista vastaavan moniammatillisen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän 

lukuvuodeksi kerrallaan. Rehtori vastaa oppilashuollosta koulussaan. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä laatii 

rehtorin johdolla lukuvuosittaisen oppilashuoltotyön toimintasuunnitelman. 

 

Yksilöllinen oppilashuolto 

 

Monialaiset asiantuntijaryhmät 

* toimivat yksittäisen oppilaan tasolla 

* kootaan tapauskohtaisesti, ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön 

* yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa, oppilaan tai huoltajan suostumus 

* asiat kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen  

 

Varppeella ryhmä kootaan silloin, kun huoli opiskelijan hyvinvoinnista herää. Poissaoloihin puuttumisen 

toimintamallin mukaan ryhmä kutsutaan koolle aina myös silloin, kun oppilaan poissaolojen määrä yhden jakson 

aikana ylittää 30 tuntia. 

 

19.1. Koulukuraattori 
 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Työn tavoitteena on tukea ja auttaa oppilasta koulunkäynnissä sekä 

muussa hänen ikäänsä liittyvässä kokonaiskehityksessä. Henkilökohtaisilla tapaamisilla oppilaalla on 

mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti asioistaan kodin ulkopuolisen aikuisen kanssa. Koulukuraattorille 

ohjaudutaan muun muassa yksinäisyyden, kiusaamisen, koulupelon, pinnauksen tai ihmissuhdeongelmien vuoksi. 

Koulukuraattoriin voivat olla yhteydessä oppilas itse, vanhemmat tai opettaja. Koulukuraattori tekee yhteistyötä 

vanhempien, koulun henkilökunnan sekä tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Koulukuraattori työskentelee myös 

oppilasryhmien kanssa, jolloin keskitytään tietyn ryhmän hyvinvoinnin edistämiseen.  

 

Koulukuraattori Tiina Wellingin tavoittaa numerosta 050-518 0603 tai Wilman kautta (9.8.2019 alkaen).  

 

Vastaanotto sijaitsee Varppeen koululla pienen salin alapuolella sijaitsevassa pukuhuonetilassa (käynti portaista 

kirjastoa vastapäätä, pääovilta tultaessa vasemmalla). Työtila siirtyy 4. kerrokseen, kun tilatarvetta helpottavat 

lisätilat saadaan valmiiksi syyslukukauden aikana.  

 

19.2. Koulupsykologi 
 

Koulupsykologin työn tavoitteena on tukea oppilaiden oppimista sekä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 

hyvinvointia. Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan luottamuksellisesti esimerkiksi mielialasta, itsetunnosta tai 

oppimisen ongelmista. Koulupsykologi tekee tarvittaessa tutkimuksia oppimis- tai keskittymisvaikeuksien 

selvittämiseksi. Tutkimusten pohjalta koulupsykologi arvioi erityisopetuksen tai muiden tukitoimenpiteiden 

tarpeellisuutta, ja opastaa sekä oppilasta että opettajaa opiskelun suunnittelussa. Koulupsykologi toimii koulussa 

yhtenä oppilashuollon jäsenenä, ja neuvoo sekä konsultoi kouluyhteisön jäseniä, kotia ja muita yhteistyötahoja. 

Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaita ja perheitä koulun ulkopuolisten palveluiden piiriin. 
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Koulupsykologina Varppeen koulussa toimii Susanna Andersson (26.8.2019 alkaen). Ajanvaraus Wilman kautta 

tai puhelimitse, p. 044 5958 550. 

 

Vastaanotto sijaitsee Varppeella 4. kerroksen tilassa opinto-ohjaajan vieressä. 

 

19.3. Kouluterveydenhuolto 
 

Kouluterveydenhoitaja Marja Sederholm, puh 050 388 1579; avovastaanotto arkisin klo 8-9, muina aikoina 

ajanvarauksella. 

 

Vastaanotto sijaitsee Varppeen koululla pienen salin alapuolella sijaitsevassa pukuhuonetilassa (käynti portaista 

kirjastoa vastapäätä, pääovilta tultaessa vasemmalla). 

 

Kouluterveydenhuollossa toimivat myös koululääkäri Janne Ketola ja fysioterapeutti Susanna Lamminsivu. 

 

Ehkäisevä suun terveydenhuolto koulukeskuksen hammashoitolassa. 

 

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhuoltoa, jonka tavoitteena on oppilaiden terveyden 

edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. 

 

- kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat säännölliset terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat 

terveystarkastukset, joissa painottuu terveysongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen 

- tarvittaessa oppilas ohjataan tarkempiin tutkimuksiin, esim. erikoissairaanhoitoon 

- oppilaan vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja heitä tavataan laajojen terveystarkastusten 

yhteydessä sekä tarpeen mukaan 

- terveydenhoitaja antaa oppilaille rokotusohjelman mukaiset rokotukset 

- kouluilla terveydenhoitaja ja lääkäri hoitavat koulupäivän aikana sairastuneet oppilaat sekä tapaturmat, 

varsinainen sairaanhoito kuuluu terveyskeskukseen 

- kouluterveydenhoitaja osallistuu koulun terveydellisten olojen edistämiseen ja seurantaan sekä 

oppilashuoltotyöryhmän työskentelyyn 

 

Terveystarkastukset tehdään kouluterveydenhuollossa joka vuosi. Myös kesällä tehdään terveystarkastuksia (7. 

luokan oppilaat). 

 

Kahdeksannella luokalla on kaikilla oppilailla sekä terveydenhoitajan että lääkärin suorittama laaja 

terveystarkastus, johon kutsutaan huoltajat/huoltaja mukaan. Laajaan terveystarkastukseen kuuluu myös opettajan 

arviointi oppilaan selviytymisestä niiltä osin, kuin se on välttämätöntä oppilaan tuen ja hoidon järjestämisessä. 

Arvioinnin antamiseen pyydetään vanhempien kirjallinen suostumus. 

 

Terveystarkastukset perustuvat vuonna 2009 annettuun valtakunnalliseen asetukseen. 

 

19.4. Tsemppari / Psykiatrinen sairaanhoitaja 
 

Laitilan perusopetuksen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on aloittanut työt 1.8.2019 tsemppari Salla-Elina 

Iivonen. Hän on koulutukseltaan terveydenhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tsemppari toimii koulussa 

oppilaiden ja opettajien tukena matalalla kynnyksellä osana oppilashuoltoa. Tsemppariin voi ottaa yhteyttä nuori 

itse, vanhempi tai joku koulussa nuoren tilanteesta huolestunut aikuinen. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

mukaan nuori voi kieltää yhteydenoton vanhempiin. Tsempparin täytyy arvioida perusopetuslain ja 

lastensuojelulain puitteissa tilanne ja toimia tarvittaessa lakien velvoittamana. Vanhemmat eivät voi kieltää 

tapaamisia, jos nuori itse niitä haluaa. Pääsääntöisesti toimitaan hyvässä yhteistyössä huoltajien kanssa kodin ja 

koulun välillä. Tsempparin pääasiallinen työ on tukea ja kannustaa oppilasta terveelliseen ja hyvinvoivaan arkeen. 
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Tsemppari kirjaa asiakastapaamiset ja omaa työtään koskevat toiminnot Effican potilastietojärjestelmään, kuten 

kouluterveydenhoitajat. Yhteydenotto aiheita voi olla esim. yksinäisyys, ahdistus, unettomuus tai mielipaha.  

 

Salla-Elina on Varppeen koululla torstaisin ja parhaiten hänet tavoittaa Wilma-viestillä, sähköpostilla tai 

numerosta 040-6227341. 

 

 

20. Oppilaskunta 
 

Oppilaskunnan hallitus koostuu edustajista, jotka valitaan luokittain äänestämällä. Koko koulu on näin 

pienoiskoossa edustettuna oppilaskuntatoiminnassa. Oppilaskunta pitää kokouksia noin kerran 

kuukaudessa, joissa edustajat pääsevät keskustelemaan ja päättämään kaikkia oppilaita koskevista 

asioista. Oppilaskunta valitsee esimerkiksi taksvärkkikohteen ja saa vaikuttaa oppilaskunnan varojen 

käyttöön. Oppilaskunta on mukana koulun erikoistapahtumissa. Edustajat välittävät myös tietoa omiin 

luokkiinsa ja saavat tuoda esille uusia ideoita koulun toimintaan liittyen. Uusi hallitus valitaan joka 

syksy.  

 

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Elisa Riski ja Samu Paananen.  

 

 

21. Taksvärkki 
 

Taksvärkki eli päivätyö on syyslomaa edeltävänä keskiviikkona 24.10.2019. Tarkoituksena on, että 

oppilas tekee töitä esimerkiksi kotona, sukulaisen tai tuttavan luona tai jossakin yrityksessä koulupäivän 

mittaisen ajan ja tienaa päivästä 10 euroa tai enemmän.  

 

Tämä 10 euroa lahjoitetaan oppilaskunnan valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen syysloman jälkeen. 

Päivä on tarkoitettu työntekoon, ei lomailuun, ja toivottavaa on, että kaikki osallistuisivat hyvän 

tekemiseen. Jos joku oppilas ei osallistu taksvärkkiin, järjestetään hänelle normaali koulupäivä 

Varppeen koululla.  

 

 

22. Erasmus+ -projekti Varppeella vuosina 2019–2021 
 

 
 

Lukuvuosina 2019–2020 ja 2020–2021 Varppeen koulu on mukana Erasmus+ -hankkeessa nimeltään 

”youth4media.” Erasmus+ on EU-rahoitteista yhteistyötä ja projektitoimintaa. Tässä projektissa teemme 

yhteistyötä Puolan, Saksan, Espanjan ja Italian kanssa. Meillä projektissa ovat mukana 8. vuosiluokkien 

kansainvälisyyskurssilaiset.  
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23. Tukioppilastoiminta 
 

Tukioppilastoiminta on koulussamme 8. ja 9. vuosiluokkien tukioppilaiden järjestämää yhteistoimintaa. 

Toiminnan tarkoituksena on parantaa kouluilmapiiriä, helpottaa 7. luokalla aloittaneiden koulunkäyntiä ja 

ehkäistä koulukiusaamista.  

 

Tukioppilaat osallistuvat erilaisten tapahtumien ideointiin ja järjestämiseen. Tukioppilasjoukko täydentyy 

vuosittain aloittavien luokkien tukioppilailla. Tukioppilaskurssia vetää Katja Varjonen.  

 

 

24. Kiusaaminen 
 

Kiusaamistapauksen selvittämisen aloittaminen: 

 

- Kiusaaminen on jatkuvaa ja systemaattista, vahingoittavaa ja loukkaavaa, eikä kiusaamisen osapuolet ole 

koskaan tasa-arvoisessa asemassa. 

- Jos koulussa tulee esille vapaa-ajalla tai koulumatkalla tapahtunutta kiusaamista, koulu ei sitä selvitä, 

mutta asia saatetaan huoltajien tietoon. 

  

Kiusaamisesta ilmoittaminen: 

 

- Ilmoitetaan kaikkien osapuolten huoltajille mahdollisimman pian: 

o mitä on tapahtunut – minkälaisesta kiusaamisesta on kyse 

o miten kiusaamistapausta käsitellään 

o missä vaiheessa selvittely on 

o mitä on sovittu ja miten seurataan sovittujen asioiden toteutumista koulussa ja kotona. 

o ilmoittajana toimii pääsääntöisesti ryhmän vastuuopettaja 

  

Vastuuhenkilöt kiusaamistapauksen selvittämisessä: 

 

- Kiusaamisasian tietoonsa saanut henkilö ilmoittaa tapahtuneesta asianosaisten oppilaiden ryhmän 

vastuuopettajille. 

 

 

25. Kurinpitokeinot perusopetuksessa 
 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun esteetön 

sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat opettajan 

antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä 

sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. 

 

Opetusta häiritsevälle, muuten koulun järjestystä rikkovalle tai vilpillisesti menetelleelle oppilaalle voidaan 

määrätä perusopetuslaissa säädetty kurinpitorangaistus tai ojentaa häntä perusopetuslaissa tarkoitetuilla tavoilla. 

Oppilaita kohtaan voidaan käyttää vain perusopetuslaissa säädettyjä turvaamistoimenpiteitä. 

 

25.1. Kurinpitokeinot ja muut seuraamukset perusopetuksessa 
 

Kasvatuskeskustelu 

Siivousvelvoite 

Oppilaan määrääminen poistumaan 

Oppilaan opetuksen osallistumisen epääminen 

Oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään 
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Jälki-istunto 

Kirjallinen varoitus 

Määräaikainen erottaminen 

 

 

25.2. Turvaamistoimenpiteet perusopetuksessa 
 

Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen tilasta 

Esineiden tai aineiden haltuunotto 

Tavaroiden tarkastaminen 

 

 

25.3. Kasvatuskeskusteluportaikko Varppeen koulussa 
 

Luokanvalvojat ohjeistavat oman ryhmänsä oppilaita asiallisesta käyttäytymisestä koulussa. Varppeella 

noudatetaan yhteisenä puuttumiskäytänteenä oheista kasvatuskeskusteluportaikkoa lukuvuonna 2019–2020.  

 

Se löytyy myös koulun verkkosivuilta: https://peda.net/laitila/varppeenkoulu/meid%C3%A4n-koulu/kj/k  

 

sekä kuvana:  
Kasvatuskeskusteluportaikko 2019-2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://peda.net/laitila/varppeenkoulu/meid%C3%A4n-koulu/kj/k
https://drive.google.com/file/d/1oh7zSm_JPNnjvAkZk01arlwwFH1_q5o/view?usp=sharing.
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Menettelyt päihdetapauksissa: Tupakoinnista tai päihdeaineiden hallussapidosta seuraa 2 tunnin jälki-istunto. 

Asiasta tiedotetaan kotia. Oppilas ohjataan kouluterveydenhoidon palveluiden piiriin. Jatkossa päihteiden käyttö 

tai hallussapito johtaa 1) oppilashuollolliseen palaveriin koululla (huoltajat läsnä) ja 2) sosiaaliviranomaiselle 

tehtävään ilmoitukseen. 

 

 

 

 

 

 

26. Liikuntaohjelmat 
 
Poikien liikunnan ohjelma syyslukukaudelle 2019 

 

Viikko  pvm    AIHE 

 

33   13.8.-16.8.   ULKOLIIKUNTA 

34   19.8.-23.8.   ULKOLIIKUNTA 

35   26.8.-30.8.   ULKOLIIKUNTA 

36   2.9.-6.9.   ULKOLIIKUNTA 

37   9.9.-13.9.   OMAN KESTÄVYYSKUNNON TESTAUS 

38   16.9.-20.9.   ULKOLIIKUNTA TUUNAN KENTÄLLÄ 

39   23.9.-27.9.   ULKOLIIKUNTA TUUNAN KENTÄLLÄ 

40   30.9.-4.10.   PESÄPALLO 

41   7.10.-11.10.   PESÄPALLO 

42   14.10.-18.10.   VOIMAILU/TELINEVOIMISTELU 

43   21.10.-23.10.   VOIMAILU/TELINEVOIMISTELU (SYYSLOMA) 

44   28.10.-1.11.   VOIMAILU/TELINEVOIMISTELU 

45   4.11.-8.11.   UINTI 

46   11.11.-15.11.   SALIBANDY 

47   18.11.-22.11.   UINTI 

48   25.11-29.11.   JÄÄPELIT/LUISTELU 

49   2.12.-5.12.   SISÄLIIKUNTA MONITOIMIHALLILLA 

50   9.12.-13.12.   TANSSI 

51   16.12.-20.12.   JÄÄPELIT/LUISTELU 

 

Ohjelma on alustava ja siihen voi tulla muutoksia. Pitkäkursseilla jää- ja uimahalliviikot ovat pääsääntöisesti 

edellä olevan listan mukaisesti. 
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Poikien liikunnan ohjelma kevätlukukaudelle 2020  

  

Viikko  pvm   AIHE  

 

2  7.1.-10.1.  SISÄPALLOILU (SALIBANDYTURNAUS 

ALKAA) 

3  13.1.-17.1.  SISÄPALLOILU   

    

4  20.1.-24.1.  SISÄPALLOILU MONITOIMIHALLILLA 

5  27.1.-31.1.  OMAN KUNNON TESTAUS (LIHASKUNTO YM.) 

6  3.2.-7.2.  JÄÄPELIT/LUISTELU   

7  10.2.-14.2.  OMAN KUNNON TESTAUS (LIHASKUNTO YM.) 

8  Talviloma 

9  24.2.-28.2.  JÄÄPELIT/LUISTELU 

10  2.3.- 6.3.  TANSSI 

11  9.3.-13.3.  SISÄPALLOILU MONITOIMIHALLILLA 

12  16.3.-20.3.  UINTI   

13  23.3.-27.3.  UINTI   

14  30.3.-3.4.  KAMPPAILU/VOIMAILU 

15  6.4.-9.4.  KAMPPAILU/VOIMAILU 

16  14.4.-17.4.  PESÄPALLO  

17  20.4.-24.4.  PESÄPALLO  

18  27.4.-30.4.  ULKOLIIKUNTA TUUNAN KENTÄLLÄ 

19  4.5.-8.5.  ULKOLIIKUNTA TUUNAN KENTÄLLÄ 

20  11.5.-15.5.  SUUNNISTUS  

21  18.5.-22.5.  SUUNNISTUS  

22  25.5.-30.5.  ULKOLIIKUNTA  

  

Ohjelma on alustava ja siihen voi tulla muutoksia. Sisäpalloilun ja ulkopalloilun yhteydessä on mukana myös 

yleistä kuntoilua. Salibandyturnauksen otteluja pelataan viikosta 2 eteenpäin. Hiihtomahdollisuus järjestetään 

halukkaille tarvittaessa, jos kelit ovat suotuisat. Pitkäkursseilla jää- ja uimahalliviikot ovat pääsääntöisesti edellä 

olevan listan mukaisesti.   
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27. Suomalaisen perusopetuksen arvoperusta 
 

 

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen 

 

Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja 

arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan 

jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä häntä 

kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus 

osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia. 

 

Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan oppilas rakentaa 

identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän 

luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. Oppimisesta syrjäytyminen 

merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle kasvulle ja kehitykselle. 

Perusopetus luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän elämän rakentamista. 

 

Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys, globaalit tietoverkot, 

sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa. Arvokeskustelu oppilaiden 

kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös 

kriittisesti. Oppilaita tuetaan rakentamaan omaa arvoperustaansa. Koulun ja kotien yhteinen arvopohdinta ja 

siihen perustuva yhteistyö luovat turvallisuutta ja edistävät oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen kotien erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, perinteisiin ja 

kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta. 

 

 

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia 

 

Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä 

oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden 

välillä ovat väistämättömiä. Sivistykseen kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä 

rohkeus puolustaa hyvää. Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, 

toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella. Eettisyyden ja esteettisyyden näkökulmat 

ohjaavat pohtimaan, mikä elämässä on arvokasta. Sivistys ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, 

ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia 

ihmisiä ja ympäristöä arvostaen. Hän osaa käyttää tietoa kriittisesti. Sivistykseen kuuluu myös pyrkimys 

itsesäätelyyn ja vastuunottoon omasta kehittymisestä ja hyvinvoinnista. 

 

Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Se ohjaa niiden puolustamiseen ja ihmisarvon 

loukkaamattomuuteen. Perusopetus edistää hyvinvointia, demokratiaa ja aktiivista toimijuutta 

kansalaisyhteiskunnassa. Tasa-arvon tavoite ja laaja yhdenvertaisuusperiaate ohjaavat perusopetuksen 

kehittämistä. Opetus edistää osaltaan taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-arvoa. Opetus on 

oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua ja opetusta ei saa 

käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana. 

 

 

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena 

 

Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on muodostunut ja muotoutuu eri 

kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua 

aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan. 

Samalla opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta 

kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle. 
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Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja tutustuvat monenlaisiin 

tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan näkemään toisten elämäntilanteista ja 

olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle 

vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. Perusopetus antaa perustan ihmisoikeuksia kunnioittavaan 

maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan myönteisten muutosten puolesta. 

 

 

Kestävän elämäntavan välttämättömyys 

 

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen on 

keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen 

välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän 

kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. 

Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon 

loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla rakentaa osaamispohjaa 

luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä 

erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi. 

 

Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa pohjalta. Hänellä on 

vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. Perusopetuksessa 

pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsitään ja 

toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. Oppilaita ohjataan tuntemaan 

myös kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkaisuja ja vaikuttamaan niihin. Perusopetus avaa 

näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen. 
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