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Kokousaika  keskiviikko 13.10.2021 17.35–19.35 

 

Kokouspaikka Munkkiniemen ala-asteen koulu, kouluruokala 

 

Läsnä 

Jäsenet  Peltomäki Minna puheenjohtaja 

  Vuohelainen Anna-Maria varapuheenjohtaja 

  Mikkola Hannu huoltajia edustava jäsen 

  Päivänen Niko huoltajia edustava jäsen 

  Kohila Tuomas  huoltajia edustava jäsen 

  Mäkitalo Sonja opettajia edustava jäsen 

  Raitala Kaisa opettajia edustava jäsen 

  Paavola Nina muuta henkilökuntaa edustava jäsen 

 

Muut  Pesonen Antti rehtori 

  Malmberg Sara oppilaiden edustaja 

Puheenjohtaja       

Peltomäki Minna  

Esittelijä 

  Pesonen Antti rehtori, 12-16 § 

Pöytäkirjanpitäjä 

  Pesonen Antti rehtori, 12-16 § 

   

§ 

12 

Asia 

Asia/1 

 

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 

   

13 Asia/2 Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilasjäsenille 

16 Asia/3 Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten 
peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2022 – 2023 
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 Asia/4 Lausuntopyyntö opetussuunnitelmamuutoksesta koskien alkavien 
kielten ryhmäkokoa 

 

16 Asia/5 Lausuntopyyntö oppilaaksioton kriteerien muutoksesta 

 

14 Asia/6 Munkkiniemen ala-asteen koulun toimintasuunnitelma 
lukuvuodelle 2021-2022 

 

18 Asia/7 Kokouksen täytäntöönpano ja kokouksen päättäminen 

Johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset saadaan 
panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai valituksista 
huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. 
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§ 12 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan 
tarkastajien valinta 
 
Päätös 

Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta totesi kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta valitsi 
pöytäkirjantarkastajiksi Kaisa Raitalan ja Sonja Mäkitalon. 

 
 
Käsittely   

Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta valitsi yksimielisesti 
johtokunnan jäsenten ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi Kaisa 
Raitalan ja Sonja Mäkitalon. 

 
Päätösehdotus 
 

Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta valitsee 
pöytäkirjantarkastajiksi Kaisa Raitalan ja Sonja Mäkitalon. 

 
Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

 

§ 13 
Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilaiden edustajille 
 
Päätös 

Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta päätti, että 
oppilaskunnan nimeämillä oppilaiden edustajilla Sara 
Malmbergillä ja myöhemmin ilmoitetulla toisella jäsenellä on 
läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.  
 
Oppilailla ei ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä 
läsnäolo-oikeutta silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai 
oppilaiden kurinpitoa koskevia asioita. 
 

Käsittely   
Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta päätti käsitellä 
esityksen kokouksen toisena asiana. 
 

 
Muutoksenhaku 
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 
Päätösehdotus 

Päätös on ehdotuksen mukainen. 
 
Esittelijän perustelut 
 

Hallintosäännön 29 luvun 7 §:n mukaan muiden toimielinten 

kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus esittelijöillä ja sen lisäksi 

pormestarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, 

kansliapäälliköllä sekä asianomaisen toimialan 

apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden 

läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää muiden toimielinten osalta 

toimielin tai toimielimen asettava viranomainen. 

Oppilaskunnan hallitus nimeää keskuudestaan oppilaiden 

edustajat johtokuntaan. Johtokunta antaa heille läsnäolo- ja 

puheoikeuden ensimmäisen kokouksessaan.  

Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon osallistuvat vain 
toimielimen jäsenet ja tarvittaessa esteellisten tai estyneiden 
jäsenten varajäsenet. Muilla kuin toimielimen jäsenillä on oikeus 
ottaa osaa vain keskusteluun. 
 
Oppilaiden edustajilla ei ole läsnäolo- ja puheoikeutta 

johtokunnan kokouksissa silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai 

oppilaan kurinpitoa koskevaa asiaa. 

 

 

§ 16   

Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin 

suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2022 – 2023 

Lausunto 
Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta päätti kannattaa 

vaihtoehtoa 1. 

Opettajakunta ja muu henkilökunta on käsitellyt lukuvuoden 2022-

2023 työ- ja loma-aikoja kokouksessaan 6.10.2021 ja 

yksimielisesti kannattaa vaihtoehtoa 1. Oppilaskunta on käsitellyt 

lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-aikoja luokissa vk 40-41 ja 

äänestäneet vaihtoehtoa 1. Oppilaskunta kannatti vaihtoehtoa 1 

97% enemmistöllä. 

Muutoksenhaku 
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Tiedoksi 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 
Lausuntoehdotus 

Lausunto on ehdotuksen mukainen. 
 
Esittelijän perustelut 
 
  Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 

  31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää.  

  Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin 

  lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä 

  (perusopetuslain 23 §). 

 

  Lukuvuonna 2022 – 2023 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja  

  vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne 

  vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187  

  työpäivää. 

 

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan  

  lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen   

  suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin  

  lukuvuonna 2022 - 2023: 

 

  1. vaihtoehto 

 

  Työaika alkaa syksyllä 11.8.2022 (to) ja päättyy 22.12.2022 (to). 

  Syysloma on viikolla 42 eli 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe). 

  Joululoma on 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su). 

  Työaika alkaa keväällä 9.1.2023 (ma) ja päättyy 3.6.2023 (la). 

  Talviloma on viikolla 8 eli 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe). 
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  Tässä mallissa olisi kaikilla kouluilla ja lukioilla viikon syysloma, 

  eikä mitään muita lauantaityöpäiviä kuin lukuvuoden viimeinen. 

  Lukuvuosi alkaisi 11.8. torstaina ja syksy päättyisi 22.12.  

  torstaina. Tässä mallissa kevään aloitus on 9.1. maanantaina. 

 

  2. vaihtoehto 

 

  Työaika alkaa syksyllä 17.8.2022 (ke) ja päättyy 22.12.2022 (to). 

  Syysloma on viikolla 42 eli 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe). 

  Joululoma on 23.12.2022 (pe) - 1.1.2023 (su). 

  Työaika alkaa keväällä 2.1.2023 (ma) ja päättyy 3.6.2023 (la). 

  Talviloma on viikolla 8 eli 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe). 

 

  Tämä malli muuten sama, mutta syksyn aloitus on elokuun 17. 

  päivä keskiviikko ja syksy päättyy 22.12. torstaina. Kevät alkaisi 

  sitten aikaisemmin jo 2.1. maanantaina. 

 

 

 
Lausunto opetussuunnitelmamuutoksesta koskien alkavien kielten ryhmäkokoa 
 
Esitys 

Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta päätti esittää 

perusopetusjohtajalle, että opetussuunnitelmaan ei tehtäisi 

ehdotuksen mukaista muutosta. Munkkiniemen ala-asteen koulun 

johtokunta esittää, että alkavien kielten ryhmäkoko säilyisi 12-15 

oppilaassa. 

 
Käsittely   Opetussuunnitelmamuutoksen esittelyn jälkeen Munkkiniemen 
  ala-asteen koulun johtokunta äänesti esitettyä muutosta vastaan 
  yksimielisesti. Johtokunnan mukaan esitetty muutos vaarantaa
  koulujen monipuolisen kielivalikoiman toteutumista. Erityisenä 
  huolena koettiin A2-kielien toteutuminen Helsingissä. 

 
Muutoksenhaku 
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

 
Esitysehdotus 

Opetussuunnitelmaan tehdään liitteen mukainen muutos koskien 
alkavien kielten ryhmäkokoa 

 
   
 
 
Lausuntopyyntö oppilaaksioton kriteerien muutoksesta 
 
 

 

Päätös  Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunnalla ei ole lausuttavaa 
oppilaaksioton kriteerien muutoksesta. 

 
Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

 
Päätösehdotus 
 
Esittelijän perustelut Esittelijä esitteli liitteen mukaisen muutoksen oppilaaksioton  
  kriteereihin ja sen vaikutuksen Munkkiniemen ala-asteen koulun 
  oppilaaksiottoon. 
 
 
§ 14 
Munkkiniemen ala-asteen koulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2021-2022 
 
Päätös 

Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta hyväksyi liitteenä 
olevan Munkkiniemen ala-asteen koulun toimintasuunnitelman 
lukuvuodelle 2021–2022.  

 
Käsittely 

Munkkiniemen ala-asteen koulun rehtori Antti Pesonen esitteli 
koulun toimintasuunnitelman. 

 
Liitteet 

1. Toimintasuunnitelma 
 
Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 
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Päätösehdotus 

Päätös on ehdotuksen mukainen. 
Esittelijän perustelut 
 
  Toimintasuunnitelma on laadittu 11.8.2021-11.10.2021.  
 
  Toimintasuunnitelma pitää sisällään mm. seuraavat linjaukset: 
  Koulun toiminnan painopisteet lukuvuoden aikana,  
  asiakaskyselyn toimenpiteet, turvallisuus, kiusaamisen vastainen 
  ohjelma, oppilaan tukitoimet, ja hyvinvointi sekä koulun  
  toimiminen kolmessa toimipisteessä lukuvuoden aikana. 
 
  Toimintasuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä opettajien,  
  oppilaiden sekä muun henkilökunnan kanssa ja sen osia on  
  käsitelty henkilöstökokouksissa sekä toimitettu   
  kokonaisuudessaan opetushenkilöstölle ennen johtokunnan  
  käsittelyä. Toimintasuunnitelma käsitellään oppilaskunnan  
  hallituksessa. 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 

1 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 
Pöytäkirjan 12, 16, 17, 18 ja 20 §:t. 
 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 
 
2 
 
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 
 
Pöytäkirjan 13, 14 ja 15 §:t. 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 

 kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Mikäli päätös on annettu tiedoksi 
sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. 
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja 
koulutuslautakunta. 
 
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: 
 
Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postiosoite: PL 10 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
Faksinumero: (09) 655 783 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto) 
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 
 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 oikaisuvaatimuksen tekijä 

 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen 

 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot 
 
Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata 
Helsingin kaupungin kirjaamosta. 
 

3 

VALITUSOSOITUS 
 
Pöytäkirjan 19 §. 
 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
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Valitusoikeus 
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 
Valitusaika  
 
Valitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta tai oppilaan 
määräaikaista erottamista, tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu 
oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tiedoksi. Muissa tapauksissa valitus on 
tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen 
lailliselle edustajalle. Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua 
viestin lähettämisestä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Tiedoksisaantipäivää 
ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Valitusviranomainen 
 
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 
 
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava: 
 
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi 
Postiosoite: Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
Faksinumero: 029 56 42079 
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 
Puhelinnumero: 029 56 42000 
 
Valituksen muoto ja sisältö 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta 
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 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan 
tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu 
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on 
allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä 

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 
alkamisesta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 
 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 

tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
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LIITE 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen 
kunta- ja koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää koulun johtokunnalta 
lausuntoa perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta kohtaan 1.4. 
Kieliohjelma, jossa määritellään muun muassa alkavan kielten uuden opetusryhmän 
vähimmäisoppilasmäärä. 

Nykyinen kuntakohtainen opetussuunnitelma: 

1.4 Kieliohjelma 

Helsingin peruskouluissa A1-kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opetus 

aloitetaan viimeistään kolmannelta vuosiluokalta. 

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä. 

Jokainen peruskoulu tarjoaa englantia A1-kielenä, mutta oppilaan opinto-ohjelmaan ei tarvitse kuulua A-englantia. 

Jokaisella neljällä alueella on 1–3 yhtenäistä peruskoulua, jotka tarjoavat kuudennelta luokalta alkaen B1-englantia. 

Nämä koulut päätetään kieliohjelmassa. 

 

Esitetty muutos kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan: 

1.4 Kieliohjelma 

Helsingin peruskouluissa A1-kielen opiskelu aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta ja B1-kielen opiskelu 6. 

vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opiskelu aloitetaan kolmannelta vuosiluokalta ja valinnaisen B2-kielen opiskelu 

viimeistään 8. vuosiluokalta.  

Uuden aloittavan opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 15 oppilasta kaikissa kielten oppimäärissä (A1, A2, B1, 

B2). 

Jokaisen koulun kielivalikoimaan kuuluu A1-englanti. Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sen 

ei kuitenkaan tarvitse kuulua oppilaan opinto-ohjelmaan. Muilta osin koulukohtainen kielivalikoima määritellään 

koulun opetussuunnitelmassa.  
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LIITE 
 
OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN JA OPPILAAKSIOTTAMISEN 
PERUSTEET SUOMENKIELISESSÄ PERUSOPETUKSESSA  
 
1 LÄHIKOULUN TAI MUUN SOVELTUVAN PAIKAN OSOITTAMINEN  
 
1.1 Lähikoulu  
 
Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka kasvatus- ja  
koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päättämällä oppilaaksiottoalueella hän asuu.  
 
1.2 Muu soveltuva paikka  
 
Oppilaalla on oikeus päästä muuhun kunnan osoittamaan lähimpään,  
tarkoituksenmukaiseen kouluun seuraavissa tilanteissa:  
 

- kun ensimmäiselle vuosiluokalle otettaessa oppilas haluaa opiskella 
sellaista A1-kieltä, jota ei ole mahdollista opiskella lähikoulussa  

 
- kun oppilas ei voi jatkaa aikaisemmin opiskelemaansa A1- tai A2-kielen 

opiskelu tai B1-oppimääränä opiskelemaansa englantia 
 

- kun oppilaan lähikoulu ei ole oppilaan terveydentilan tai muun erityisen 
syyn takia hänelle sovelias  

 
- kun oppilaalla on erityisen tuen päätös erityisluokalle  

 
- kun oppilas osallistuu valmistavaan opetukseen   

 
- kun oppilas osallistuu joustavan perusopetuksen toimintaan  

 
Oppilaaksi pääseminen edellyttää, että koulussa on tilaa. Tarvittaessa käytetään arvontaa, 
jos halukkaita oppilaita on enemmän kuin koulussa on tilaa.  
 
 
2 OPINPOLUN MUKAINEN OPPILAAKSIOTTO  
 
Jos oppilas on valittu 1. tai 3. vuosiluokalta alkavaan painotettuun opetukseen, 
laajamittaisen kaksikieliseen opetukseen tai englanninkielisen opetukseen, oppilaalla on 
opintojen jatkuvuuden mahdollistamiseksi oikeus jatkaa mainitussa opetuksessa 9. 
vuosiluokkaan asti jaoston päättämän opinpolun mukaisesti. 
 
Oppilas voi halutessaan pyrkiä muuhun kuin opinpolun mukaiseen kouluun luvun 3. 
mukaisesti. 
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Kielikylpyopetukseen otetaan ensisijaisesti oppilaita, jotka ovat osallistuneet aiemmin 
kielikylpyesiopetukseen. Jos oppilaspaikkoja on vapaana, voidaan ottaa myös muita 
hakijoita, joilla on riittävä ruotsin kielen taito. Myös myöhempien vuosiluokkien 
kielikylpyopetukseen voidaan ottaa huoltajan hakemuksesta hakijoita, mikäli 
oppilaspaikkoja on vapaana ja oppilaalla on riittävä ruotsin kielen taito. 
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää 1. ja 3. vuosiluokalla 
alkavat painotetun opetuksen, laajamittaisen kaksikielisen opetuksen ja englanninkielisen 
opetuksen sekä kielikylpyopetuksen opinpolut. 
 
 
3. PYRKIMINEN MUUHUN KUIN 1 TAI 2 LUVUSSA TARKOITETTUUN  
KOULUUN  
 
3.1 Yleistä  
 
Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin edellä 1 luvussa tai luvussa 2 tarkoitettuun 
kouluun. Oppilaaksi pääseminen edellyttää, että koulussa on tilaa ja ettei koulussa synny 
tarvetta uuden opetusryhmän perustamiselle.  
 
Helsingin kaupungin järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti Helsingissä asuvia 
oppilaita.  
 
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 1 tai 2 luvussa tarkoitettuun kouluun, oppilaaksi 
ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai 
saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.  
 
 
3.2 Valintaperusteet 
  
Oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.  
 
Jos hakijoita on enemmän kuin koulussa on tilaa, valintaperusteita noudatetaan 
seuraavassa järjestyksessä:  
 
1) Sisaruus: oppilaalla on sisaruksia kyseisessä koulussa  
 
2) Esiopetuksen ja perusopetuksen jatkuvuus: esiopetuksen ja alueen koulun yhteisessä 
suunnitelmassa nimetyistä esiopetusryhmistä tulevat oppilaat  
 
3) Koulumatkan pituus  
 
Jokaisen valintaperusteen kohdalla käytetään tarvittaessa lisäksi arvontaa, jos hakijoita on 
enemmän kuin koulussa on tilaa.  
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää vuosittain 1. vuosiluokan 
ja 7. vuosiluokan enimmäisoppilasmäärät kouluittain. Ensimmäisen vuosiluokan 
enimmäisoppilasmäärä sitoo vuosiluokkien 1–2 tässä luvussa tarkoitettua oppilaaksiottoa 
ja seitsemännen vuosiluokan enimmäisoppilasmäärä vuosiluokkien 7–9 tässä luvussa 
tarkoitettua oppilaaksiottoa.  
 
 
3.3 Valintakoe  
 
Painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen oppilaita 
otettaessa käytetään valintakoetta.  
 
Samaa painotettua, laajamittaista kaksikielistä ja englanninkielistä opetusta tarjoavat 
koulut käyttävät samaa valintakoetta.  
 
Jos saman hyväksytyn pistemäärän saaneita on enemmän kuin vapaita paikkoja, 
käytetään arvontaa.  
 
Jos englanninkielisessä opetuksessa aikaisemmin opiskelleen perusopetusikäisen 
oppilaan asuinkunta muuttuu Helsinkiin kesken perusopetuksen, oppilas voidaan opintojen 
jatkuvuuden mahdollistamiseksi ottaa englanninkieliseen opetukseen lähimpään 
tarkoituksenmukaiseen kouluun, jossa on tilaa seuraavien edellytyksien täyttyessä:  
 

- oppilaalla tulee olla tosiallinen tarve koulupaikalle eli oppilas on vielä ilman 
koulupaikkaa Helsingissä ja 

 
- oppilas on opiskellut ulkomailla annetussa englanninkielisessä 

opetuksessa, joka on rinnastettavissa suomalaiseen perusopetuslain 
mukaiseen perusopetukseen tai muualla Suomessa annetussa 
englanninkielisessä perusopetuslain mukaisessa opetuksessa ja 

 
- valintakokeen perusteella oppilaalla on riittävät kielelliset valmiudet 

osallistua englanninkieliseen opetukseen 
 
 
Jos painotetussa opetuksessa tai laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa 
aikaisemmin opiskelleen perusopetusikäisen oppilaan asuinkunta muuttuu Helsinkiin 
kesken perusopetuksen, oppilas voidaan opintojen jatkuvuuden mahdollistamiseksi ottaa 
vastaavaan painotettuun opetukseen lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun, jossa on 
tilaa seuraavien edellytyksien täyttyessä:  
 

- oppilaalla tulee olla tosiallinen tarve koulupaikalle eli oppilas on vielä ilman 
koulupaikkaa Helsingissä ja 
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- oppilas on opiskellut perusopetuslain mukaisessa painotetussa 
opetuksessa tai perusopetuslain mukaisessa laajamittaisessa 
kaksikielisessä opetuksessa muualla Suomessa  

 
- valintakokeen perusteella oppilaalla on riittävät valmiudet osallistua 

painotettuun tai kaksikieliseen opetukseen 
 
 
4 OPPILAAN KOULUNKÄYNTIOIKEUS ASUINPAIKAN MUUTTUESSA  
 
Jos oppilaan asuinpaikka muuttuu Helsingin kaupungin sisällä, oppilaalla on oikeus käydä 
kaikki koulun vuosiluokat siinä koulussa, jonka oppilas hän oli ennen asuinpaikan 
muuttumista.  
 
Jos oppilaan asuinpaikka muuttuu Helsingin kaupungin ulkopuolelle, oppilaalla on oikeus 
käydä kuluva lukukausi loppuun siinä koulussa, jonka oppilas hän oli ennen asuinpaikan 
muuttumista.  
 
Oppilas voidaan tämän jälkeen ottaa helsinkiläiseen kouluun 3 luvussa mainittujen 
perusteiden mukaisesti. Huoltaja vastaa mahdollisista oppilaan kuljettamisesta tai 
saattamisesta  
aiheutuvista kustannuksista. 
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1.2 Oppilasmäärä 20.9. 

 

408 

 

  

1.3 Koulun toiminta-ajatus 

 

Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen 

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti 

vastuunkykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, 

maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten, kuten kristillisten, perinteiden sekä länsimaisen humanismin 

perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Opetuksella ja kasvatuksella edistetään elämän, ihmisarvon 

loukkaamattomuuden, ihmisoikeuksien, luonnon ja toisten ihmisten kunnioittamista sekä tuetaan 

oppilaiden kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi. Tavoitteena on oppilaiden 

terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kasvu hyviin tapoihin. 

Opetus ja kasvatus tukevat oppilaiden kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen sekä vastuullisuuteen, 

yhteistyöhön ja toimintaan, joka edistää ihmisryhmien, kansojen, aatteiden, uskontojen ja kulttuurien 

välistä kunnioittamista ja luottamusta. Opetuksella tuetaan oppilaan kasvua aktiiviseksi yhteiskunnan 

jäseneksi, luodaan edellytyksiä toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa sekä edistetään 

kestävää kehitystä. 

Tarpeelliset tiedot ja taidot 

Opetuksen tavoitteena on oppilaan laajan yleissivistyksen muodostuminen, maailmankuvan avartuminen ja 

syveneminen. Tämä edellyttää ihmisten tarpeiden ja tunteiden, kulttuurin, taiteiden ja kirjallisuuden, 

ympäristön ja luonnon, historian ja yhteiskunnan perusteiden, uskontojen ja elämänkatsomusten sekä 

talouden ja teknologian tuntemusta. Opetuksen on tarjottava esteettisiä kokemuksia ja elämyksiä 

kulttuurien ja taiteiden eri aloilta. 
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Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden ajattelun, oppimaan oppimisen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön 

taitoja sekä motivaatiota. Opetuksen tulee edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja 

arjenhallintaa sekä kehittää niihin liittyviä valmiuksia. 

Tavoitteena on, että oppilaille kehittyy äidinkielen monipuolinen kirjallinen ja suullinen hallinta sekä 

valmiudet vuorovaikutukseen myös toisella kotimaisella kielellä ja muilla kielillä. Tavoitteena on, että 

oppilaat oppivat matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun ja soveltamisen perusteita sekä talous- ja 

kuluttajataitoja. Opetuksen tulee tukea taiteen, käsityön ja liikunnan taitojen kehittymistä sekä oppilaiden 

kasvua luovuuteen. Opetettavan tiedon tulee perustua tieteelliseen tietoon. 

Opetuksen tavoitteena on tukea aktiivista kansalaisuutta ja antaa oppilaille valmiuksia yhteiskunnalliseen 

ajatteluun ja toimintaan sekä kestävän kehityksen edistämiseen. Lisäksi opetuksen tulee vahvistaa 

oppilaiden eettistä ajattelua ja toimintakykyä ja vahvistaa heidän kansalaisvalmiuksiaan ja tietojaan 

työelämästä ja yrittäjyydestä. 

Muulla kuin äidinkielellä toteutettavassa opetuksessa oppilaille annetaan lisäksi opetuksessa käytettävään 

kieleen ja siihen liittyvään kulttuuriin perustuvia erityisiä tietoja, taitoja ja valmiuksia. 

Opetuksen järjestämisluvan mukaan erityiseen maailmankatsomukseen perustuvassa opetuksessa 

oppilaille annetaan myös opetuksen perustana olevaan maailmankatsomukseen perustuvia arvoja, tietoja, 

taitoja ja valmiuksia painottavaa opetusta läpäisyperiaatteella. Erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään 

perustuvassa opetuksessa käytetään asianomaiseen kasvatusjärjestelmään kuuluvia pedagogisia ratkaisuja. 

Toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa perusopetukselle asetettuja yleisiä 

kasvatustavoitteita ja opetukselle asetettuja tavoitteita, sitouttamatta tiettyyn opetuksen taustalla olevaan 

maailmankatsomukseen tai kasvatusjärjestelmän taustalla olevaan arvo- tai kasvatusfilosofiseen 

näkemykseen. 

Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen 

Kasvatuksessa, opetuksessa ja ohjauksessa sekä kaikessa koulun toiminnassa tulee aktiivisesti vahvistaa 

koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kasvatus ja opetus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja 

huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, 

ohjausta ja tukea ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa otetaan 

erityisesti huomioon sukupuolten väliset kasvun ja kehityksen erot. Oppilashuollon tulee edistää oppilaan 

fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia ja siten turvata hyvän kasvun ja oppimisen sekä 

koulunkäynnin edellytykset. 

Koulun toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä, huomioida oppilaiden 

yksilölliset tarpeet, tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Toiminnassa edistetään 

hyvää työrauhaa ja oppimisympäristön turvallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja 

oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja tukitoimien oikea-aikaiseen kohdentumiseen sekä 

syrjäytymisen ehkäisemiseen. Oppilaita ohjataan ja kannustetaan omatoimiseen ja kriittiseen 

tiedonhankintaan ja heille annetaan valmiudet sitä edellyttävän tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. 
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Opetuksessa vahvistetaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä jatko-opintoihin sekä halua koko elämän 

kestävään oppimiseen. Oppilaita autetaan jäsentämään ja hyödyntämään oppimaansa. 

Munkkiniemen ala-asteen koulun tehtävänä on toimia Helsingin kaupungin ylläpitämänä 

oppivelvollisuuskouluna ja samalla tukea kotien kasvatustyötä. Koulun kasvatus- ja opetustehtävän 

yleistavoitteena on eri oppisisältöjen omaksuminen sekä käyttäytymisen ja ryhmädynamiikan perustaitojen 

saavuttaminen ja kehittäminen. 

 

 

1.4 Työ- ja loma-ajat 

 

Syyslukukausi 11.8.2021 (ke) - 22.12.2021 (ke) 

Syysloma 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe) 

Joululoma  23.12.2021 (to) - 7.1.2022 (pe) 

Kevätlukukausi 10.1.2022 (ma) - 4.6.2022 (la) 

Talviloma 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe) 

 

1.5 Koulun toiminnan rakenteet 

 

rehtori 

Antti Pesonen 

antti.pesonen@hel.fi 

p. 09 310 72129 

apulaisrehtori 

Jaana Östergård 

jaana.ostergard@edu.hel.fi 

p. 09 310 20397 

johtoryhmä 

Jaana Östergård, apulaisrehtori 

Saija Paltiala, luokanopettaja 

Kaisa Raitala, luokanopettaja 

Anna Hinkkanen, musiikin lehtori 
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oppilashuoltoryhmä / moniammatillinen asiantuntijaryhmä 

Antti Pesonen, rehtori, pj 

Piia Uotila, erityisopettaja, sihteeri 

Nina Paavola, kouluterveydenhoitaja 

Lauri Janhunen, koulupsykologi 

Satu Sinisalo, koulukuraattori 

Koululääkäri kaksi kertaa kuukaudessa 

Kriisiryhmä 

Antti Pesonen, rehtori 

Jaana Östergård, apulaisrehtori 

Nina Paavola, kouluterveydenhoitaja 

Satu Sinisalo, koulukuraattori 

Lauri Janhunen, koulupsykologi 

Tiimit ja työryhmät 

luokka-astetiimit: 

 tiimi 1-2, luokkien 1-2 opettajat, tiiminvetäjä Jaana Östergård 
 tiimi 3-4, luokkien 3-4 opettajat, tiiminvetäjä Saija Paltiala/Kaisa Raitala 
 tiimi 5-6, luokkien 5-6 opettaja, tiiminvetäjä Anna Hinkkanen 

aineenopettajat ja erityisopettajat on jaettu tasaisesti ja tarkoituksenmukaisesti luokka-
astetiimeihin 

Oppilaan osallisuus 

 Johanna Bredin, Ida Tervo, Pauliina Viinikainen, Elina Harju ja Saija Paasikoski 

Liikunta 

Sonja Mäkitalo, Kaisa Raitala, Saija Paltiala ja Minna Niemi-Korpi 

Kv- tiimi 

 Minni Heikkinen, Sari Matilainen, Jaana Östergård, Helena Kajosaari ja Laura Tapiovaara 

Ympäristö ja siisteys 

 Sanna Ylitalo, Marja-Riitta Ikonen, Anita Korpijaakko, Tuula Niiniranta ja Anna Hinkkanen 

Digitalisaatio 

 Lauri Ronkanen, Marko Palmu, Kira Kalliomaa ja Patrik Virkalahti 
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Tyhy 

 Heikki Wikström, Saaramaria Peltola, Piia Uotila, Eija Peiponen ja Fanny Lahdenkauppi 

Tehtävänjako 

Rehtorin tehtävänä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, 

opetussuunnitelmatyöstä, opetuksen, ohjauksen ja kasvatuksen suunnittelusta, kehittämisestä, 

toteutuksesta ja arvioinnista. Rehtori vastaa koulun henkilöstöjohtamisesta, taloudesta, toiminnan 

tuloksellisuudesta, koulun sisäisen ja ulkoisen toiminnan kehittämisestä, oppilashallinnosta, 

oppilashuollosta, hankinta-asioista, muista hallintoasioista, koulun sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä, 

koulun turvallisuudesta ja järjestyksestä, toimivaltuuksiensa puitteissa päätöksenteosta ja johtokuntaan 

liittyvistä tehtävistä sekä huolehtii osaltaan koulun tilojen toimivuudesta. 

1. Päättää luvan myöntämisestä oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin 

tai myöhemmin. 

2. Rajoittaa perustellusta syystä oikeutta päästä seuraamaan opetusta. 

3. Myöntää luvan koulusta poissaoloon. 

4. Antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen. 

5. Antaa päättötodistuksen, erotodistuksen ja todistuksen oppimäärän suorittamisesta. 

6. Päättää säädetystä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä. 

7. Päättää henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta. 

8. Vastaa koulussa toteutettavasta aamu- ja iltapäivätoiminnasta. 

9. Päättää opetuksessa käytettävien oppikirjojen ja niihin rinnastettavan oppimateriaalin käyttöön 

ottamisesta. 

10. Päättää oppilaan oikeudesta jatkaa koulunkäyntiä perusopetuksen oppimäärän suorittamista varten, 

vaikka tämä ei ole oppivelvollinen. 

11. Seuraa perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista 

oppilaan huoltajalle. 

12. Suorittaa viraston päällikön ja osaston päällikön määräämät muut tehtävät. 

13. Valitsee opettajat määräaikaiseen toimeen. 

Opettaja- ja avustajaresurssin jakaminen määritellyn tuntikehyksen puitteissa, oppikirja- ja 

tarvikehankinnat, opetusvälineet ja lisäksi joitakin pienempiä yksittäisiä hankintoja. 

Pedagoginen johtaminen sisältää kehittämistä, kokeilemista ja visiointia, johon kuuluu uusiin asioihin 

perehtymistä ja ihmissuhdetyötä. Pedagoginen johtaminen muodostuu koulun kasvatusfilosofisesta 

keskustelusta ja keskustelun siirtämisestä käytäntöön mm. tuntikehysratkaisujen ja opetussuunnitelman 

toteuttamisen kautta. 

Rehtorin poissa ollessa hänen sijaisenaan toimii apulaisrehtori Jaana Östergård. Rehtorin ja apulaisrehtorin 

samanaikaisen poissaolon aikana rehtorin tehtäviä hoitaa Saija Paltiala tai Kaisa Raitala. Sijaistamisesta 

tiedotetaan sähköpostitse, sähköisessä opehuoneessa ja henkilöstökokouksissa. 
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Huoltajia ja oppilaita tiedotetaan Wilman kautta, mikäli johtamisjärjestelyihin tehdään pidempiaikaisia 

poikkeuksia. 

Apulaisrehtori toimii rehtorin työparina johdon tehtävissä, sijaistaa rehtoria tarvittaessa ja huolehtii 

rehtorin määräämistä erityistehtävistä, kuten opetushenkilöstön sijaisjärjestelyistä sekä joistakin 

lukuvuoden työjärjestysasioista, kuten ruokailu-, valvonta-, ja uintivuoroista. Apulaisrehtori työskentelee 

koulun johtoryhmässä, jossa hänen vastuualueenaan on erityisesti opettajien opetus- ja kasvatustyön 

tukeminen sekä koulun pedagoginen kehittäminen yhdessä rehtorin kanssa. 

Apulaisrehtorin poissa ollessa rehtori nimeää hänen keskeisiä tehtäviä hoitamaan väliaikaisesti 

johtoryhmän opettajajäseniä tai harkintansa mukaan muita opettajia. Opetustehtäviin hänelle hankitaan 

sijaisopettaja. Pitkäaikaisen poissaolon tapauksessa rehtori valitsee apulaisrehtorille sijaisen.  

Apulaisrehtorin pitkäaikaisista poissaoloista ilmoitetaan huoltajille Wilman välityksellä. 

Rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi johtoryhmään kuuluvat opettajat Anna Hinkkanen, Saija Paltiala ja Kaisa 

Raitala. 

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti maanantaisin klo 14-15. Tarvittaessa kokoontumisaikaa järjestetään 

enemmän. Tällöin opettajajäsenille hankitaan sijaiset ja luokkien toiminta tapahtuu suunnitelman 

mukaisesti. 

Johtoryhmä suunnittelee ja valmistelee kouluvuoden yhteisiä asioita. Johtoryhmä valmistelee 

opettajainkokouksessa käsiteltävät asiat, sekä esittelee muut johtoryhmäasiat. 

Koulun viikoittainen YS-aika on jaettu seuraavasti: opettajille on varattu työjärjestykseen säännöllinen 

yhteinen YT-aika keskiviikkoisin kello 14.00 -15.30 Tämän ajan puitteissa kokoonnutaan yhteiskokouksiin, 

tiimikokouksiin ja luokka-astekokouksiin. Tämän lisäksi opettajien työaikaan kuuluu 1,5h vapaasti 

sijoitettavaa YT-tuntia viikkotyöjärjestykseen.  

Koulun opettajat ovat jakaneet yhteisessä lukuvuoden aloituskokouksessa vastuualueet. Vastuuhenkilöt 

suunnittelevat alustavasti vastuualueensa toiminnan. Tarkoituksena on, että ryhmä suunnittelee 

aikatauluja, antaa tehtäviä muille ja varsinainen toiminta toteutetaan yhdessä. 

Tarkennuksia rehtorin, apulaisrehtorin ja johtoryhmän tehtävien jakoon: 

Rehtorin tehtävät: 

 koulun esimies 
 vastaa koulun toiminnasta kaikissa toimipisteissä 
 koulun toiminnan johtaminen, johtamisen rakenteiden luominen ja ylläpitäminen 
 pedagoginen johtaminen 

o opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtaminen 
o opetussuunnitelman johtaminen 
o kehityskohteet ja strategia 
o tupa 2021 
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 henkilöstö 
o viranhoitomääräykset ja virkavapaudet 
o työsuhdeasiat ja palkkaus 
o rekrytointi 
o henkilöstön kehityssuunnitelmat 
o henkilöstön kehittymisen tuki ja palaute 

 turvallisuus 
 kiinteistö 

o kohdevastaava 
o Palmia 
o Talosyke 

 oppilashuoltotyö 
o puheenjohtaja 
o kehityskohteet 

 verkostojohtaminen 
o yhteistyötahot 
o johtokunnan sihteeri 
o vanhempainillat 

 yleishallinto 
o oppilashallinto 
o Primus 
o hankinnat 
o esityslistat 
o pöytäkirjat 

 johtoryhmän johtaminen 
 tiedottaminen 

o sisäinen 
o ulkoinen 

 vuosikello/ajoitussuunnitelma 
 toimintasuunnitelma ja toimintakertomus 
 työjärjestykset 

Apulaisrehtorin tehtävät: 

 opetustyötä 22h/vk 
 sijaistaa rehtoria 
 lyhytaikaisten sijaisten järjestäminen ja perehdytys 
 koulun käytänteiden rakentaminen ja ohjaaminen 

o tilat 
o välitunnit, valvontalistat, ruokailuvuorot, uintilistat yms. 

 yhteistyö henkilöstön kanssa 

Johtoryhmän vastuualueet: 

Kaisa Raitala 
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 koulun toiminnan kehittäminen ja ohjaaminen 
 tiiminvetäjä 3-4 
 perehdytys 

o uusien työntekijöiden perehdytys 
o työharjoittelijoiden ohjaus 

 turvallisuus 
 yhteisvarasto 
 yhteistyö henkilöstön kanssa 

Saija Paltiala 

 koulun toiminnan kehittäminen ja ohjaaminen 
 tiiminvetäjä 3-4 
 yhteistyö henkilöstön kanssa 
 arviointi 

Anna Hinkkanen 

 koulun toiminnan kehittäminen ja ohjaaminen 
 tiiminvetäjä 5-6 
 tiiminvetäjä: ympäristö ja siisteys 
 yhteistyö henkilöstön kanssa 

  

 

1.6 Tiedottaminen 

 

Sisäinen tiedottaminen: 

 Viikkoinfo maanantaisin kello 10.45 opettajainhuoneessa / etäyhteyden välityksellä. Rehtori 
laatii muistion ja lähettää sen sähköisesti henkilökunnalle saman päivän aikana. 

 Ajankohtaiset asiat ja kuluvan viikon tapahtumat ovat sähköisessä opehuoneessa. 
 Opettajainkokoukset, tiimikokoukset, luokka-asteyhteistoiminta ja muu ys-aika keskiviikkoisin 

kello 14-15.30. Suunnittelussa hyödynnetään etäyhteyttä tilanteen mukaan. 
 Wilma-viestit, o365 -viestit ja o365 -opettajainhuone 

o rehtori ja koulusihteeri edelleenlähettävät koulun opettajille ulkopuolelta saapuneita 
tiedotteita 

 Sähköinen opehuone on kouluvuoden keskeisten sisältöjen tietopankki. 
 Yhteisistä asioista tiedottaa ensisijaisesti rehtori ja hänen sijaisenaan apulaisrehtori tai muu 

sovittu henkilö. 
 Luokkakohtaisen tiedottamisen hoitaa kukin luokanopettaja ensisijaisesti Wilman välityksellä. 
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Ulkoinen tiedottaminen: 

 Koulun yhteisestä tiedottamisesta vastaavat rehtori ja johtoryhmä. Rehtori vastaa ulkoisesta 
tiedottamisesta koulun verkkosivujen osalta yhteistyössä tvt-tukihenkilön kanssa. 

 Rehtori vastaa muiden tiedotusvälineiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Huoltajat: 

 Rehtori laatii yhteiset tiedotteet Wilmaan tarpeen mukaan. 
 Rehtori tai hänen määräämä henkilö laatii koulun yhteiset Wilma-viestit. 
 Luokkakohtaisen tiedottamisen hoitaa kukin luokanopettaja ensisijaisesti Wilman välityksellä. 

 

 

1.7 Toimintasuunnitelman käsittely ja arviointi 

 

Oppilaskunta käsittelee toimintasuunnitelman vk 41. 

Henkilökunta käsittelee toimintasuunnitelman vk 41. 

Johtokunta käsittelee toimintasuunnitelman 13.10.2021 

  

2. ARVOT JA STRATEGIAT 
 

 

2.1 Kaupungin arvot, visio ja strategiaohjelma 

 

Koulun henkilökunta tutustuu joka lukuvuosi kaupungin arvoihin, visioon ja strategiaohjelmaan. Tänä 

lukuvuonna ohjelmaan on tutustuttu opetushenkilöstön yhteissuunnitteluajalla syyskuussa. 
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2.2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan arvot, visio ja strategiat 

 

Käsitelty henkilöstön yhteissuunnitteluajalla syyskuussa. 

 

 

2.3 Koulun kehittämisen painopisteet lukuvuoden aikana 

 

Koulun kehittämisen painopisteet ovat lukuvuonna 2021-2022: 

1. oppilaan osallisuus 

 Opettajatiimi suunnittelee kehityskohteen toteutuksen. Kuvaus 
kehittämiskohteen toteutuksesta esitellään luvussa 3.4 

2. työhyvinvointi 

 Opettajatiimi suunnittelee kehityskohteen toteutuksen. Kuvaus 
kehittämiskohteen toteutuksesta esitellään luvussa 4.2.3 

3. liikkuminen 

 Opettajatiimi suunnittelee kehityskohteen toteutuksen. Kuvaus 
kehittämiskohteen toteutuksesta esitellään luvussa 4.2.6 

4. kansainvälinen toiminta 

 Opettajatiimi suunnittelee kehityskohteen toteutuksen. Kuvaus kehittämiskohteiden 
toteutuksesta esitellään luvussa 2.5. 

5. ympäristö ja siisteys 

 Opettajatiimi suunnittelee kehityskohteen toteutuksen. Kuvaus kehittämiskohteiden 
toteutuksesta esitellään luvussa 4.4.1 

6. digitalisaatio 

 Opettajatiimi suunnittelee kehityskohteen toteutuksen. Kuvaus kehittämiskohteiden 
toteutuksesta esitellään luvussa 2.3.1 
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7. kerhotoiminnan monipuolistaminen 

 Suomen harrastamisen mallin mukainen kerhotoiminta on alkanut koulun tiloissa ja lähialueella. 
Koulun oma kerhotoimita perustuu oppilaiden toiveisiin ja opettajien mahdollisuuteen pitää 
kerhoja lukuvuoden aikana.  

8. Oppilasarviointi 

 Arviointityöryhmä suunnittelee ja kehittää lukuvuoden arviointia. Oppilasarviointi on esitetty 
luvussa 3.3.1. 

9. Kiusaamiseen puuttumisen ohjelma 

 Esitetty tarkemmin luvussa 4.4.2. 

10. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. 

 Esitetty luvussa 4.2.2 

  

Lisäksi toimialan keskeiset 2021 strategiatavoiteet ohjaavat kehittämisen painopisteitä. 

Kaskon viisi keskeistä 2021 strategiatavoitetta 

1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.  

 Vähintään 98% oppijalle kirjataan oppimisen ja/tai kasvun tavoite ja käydään oppimiskeskustelu. 
 Kirjataan Wilmaan 

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.  

 Oppilaat osallistuvat monipuolisesti kulttuurisisältöihin ja -tapahtumiin. Kulttuuripolkua 
toteutetaan vähintään:  1-6 vuosiluokkien koulussa neljä vuosiluokkaa 

3. Uudistamme toimintaamme tilojen yhteiskäytöllä  

 IBM:n toimipisteen yhteiskäytön kehittäminen suunnitelman mukaan. 

4. Vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan kaupungin perusta. 

5. Maailman toimivin kaupunki: asukas- ja käyttäjätyytyväisyys on tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita.  

 Toimialan toteuttaman asiakaskyselyn perusteella määritellään kaksi koulun 
kehittämiskohdetta. 
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2.3.1 Digitalisaatio: Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti 
sopivia tapoja oppia ja opiskella 
 

Luku- ja kirjoitustaidon sekä laskutaidon arviointien tuloksia tarkastellaan luokanopettajien ja 

erityisopettajien toimesta. Tuloksien perusteella määritellään kehittämistoimenpiteet ja kohdennetaan 

resursseja tarpeen mukaisesti.  

Oppilaan oppimisen ja kasvun tavoitteet asetetaan yhdessä opettajan ja oppilaan kanssa lokakuun aikana. 

Tavoitteet kirjataan erilliseen lomakkeeseen. 

Portfolio arvioinnin työkaluna  

 Koulussamme käytetään Google Sites ja Google Classroom -arviointityökaluja. Lukuvuoden alussa 

portfolioihin kirjataan oppiainekohtaisia tavoitteita ja sisältöjä. Oppilas kirjaa myös omia tavoitteitaan. 

Lukuvuoden aikana portfolioon tallentuu oppilaan tekemiä töitä, testejä, kokeita sekä itse- ja 

vertaisarviointeja. Opettajat antavat oppilaalle henkilökohtaista palautetta portfolion kautta. Portfoliota 

voidaan tarkastella arviointikeskustelussa yhdessä huoltajan kanssa. Tavoitteiden toteutumista 

tarkastellaan oppilaiden ja opettajien kesken lukuvuoden aikana.  

Portfolion käyttämisellä arviointitietoa annetaan oppilaan edistymisen lisäksi hänen vahvuuksistaan ja 

kehittämisalueistaan.  

 

Taitoja ovat mm. 

Oppilas osaa käyttää portfoliotaan työn etenemisen seuraamiseen 

Oppilas osaa arvioida oman työnsä eri vaiheita ja  onnistumista niin sanallisesti kuin kuvallisesti 

Oppilas ymmärtää portfolion merkityksen itsearvioinnin välineenä 

Oppilas ymmärtää oman vastuullisuuden portfolion sisällön muodostumisessa ja arvioinnissa 

Munkkiniemen ala-asteen koulu  

TVT-OPS 

1-2 lk 

Oppimisen ja itsearvioinnin tukeminen 

Oppilas tutustuu oppimisen dokumentointiin ja itsearviointiin sähköisen portfolion avulla. 

  

Tietokoneen käyttötaidot 
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Oppilas osaa käynnistää ja sammuttaa erilaisia tietoteknisiä laitteita. 

Oppilas osaa kirjautua verkkoon ja käytössään olevaan palveluun. 

Oppilas osaa käyttää hiirtä ja harjoittelee kirjoittamista kahdella kädellä. 

Oppilas harjoittelee ergonomista työskentelyä tietoteknisillä laitteilla. 

Oppilas harjoittelee näppäimistön peruskäyttöä (isot ja pienet kirjaimet, välimerkit, sanavälit, yleisimmät 

erikoismerkit) 

Oppilas osaa käynnistää sovellusohjelman kuvakkeesta. 

Oppilas osaa käyttää oppimispelejä eri laitteilla (tietokone, iPad, puhelin). 

Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin. 

Oppilas tutustuu tiedonhaun alkeisiin sekä painetuista että sähköisistä lähteistä. 

Oppilas tutustuu pilvipalveluihin. Hän osaa luoda tiedoston ja jakaa sen. 

Oppilas osaa tuottaa tekstin tekstinkäsittelyohjelmalla ja selviää yksinkertaisista nettikyselyistä. 

Oppilas osaa kuvata mobiililaitteilla. 

  

Tietoturvallisuus ja vastuullinen laitteiden käyttö 

Oppilas pitää huolta yhteisistä laitteista sovitulla tavalla. 

Oppilas harjoittelee vastuullista netin käyttöä ja verkossa käyttäytymistä. 

Oppilas saa opastusta materiaalin jakamiseen verkossa. Oppilaan kanssa keskustellaan turvallisesta ja 

vastuullisesta toiminnasta verkkoympäristössä. 

  

Ohjelmoinnillinen ajattelu 

Oppilas tutustuu ohjelmoinnin alkeisiin toiminnallisen matematiikan opiskelun yhteydessä. 

Oppilas saa kokemuksen robotiikasta. 
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3-4 lk 

Oppimisen ja itsearvioinnin tukeminen 

Oppilas harjoittelee oppimisen dokumentointia ja itsearviointia sähköisen portfolion avulla. 

Tietokoneen käyttötaidot 

 Oppilas osaa käynnistää ja sammuttaa erilaisia tietoteknisiä laitteita. 
 Oppilas osaa kirjautua verkkoon ja käytössään olevaan palveluun. 
 Oppilas harjoittelee tiedoston tallentamista useaan eri tallennuspaikkaan, sen loogista 

nimeämistä ja tiedoston etsintää.  
 Oppilas harjoittelee hakukoneen monipuolista käyttöä ja tiedonhaun perusteita eri lähteistä. 
 Oppilas pystyy tuottamaan eri tyyppisiä, tilanteeseen sopivia tekstisisältöjä ja osaa ottaa 

vastuun omasta viestinnästä, kuten kielenkäytöstä verkkoteksteissä, sähköposteissa ja 
yhteisöllisesti tuotetuissa teksteissä. 

 Oppilas tekee sähköisen esityksen ja esittää sen ryhmälle.  
 Oppilas osaa käyttää tekemäänsä tai löytämäänsä esitystä tukevaa ääni tai videomateriaalia 

esityksen tukena monipuolisesti ja esityksen sisällön ja keston huomioiden. 
 Oppilas harjoittelee kymmensormijärjestelmää ja yleisimpiä näppäinkomentoja. 
 Oppilas harjoittelee tekstin muotoilua. 
 Oppilas osaa luoda ja jakaa tiedoston pilvipalvelussa. 
 Oppilas harjoittelee eri ohjelmien hyödyntämistä portfoliotyöskentelyssä. 

Tietoturvallisuus ja vastuullinen laitteiden käyttö 

 Oppilaan kanssa keskustellaan turvallisesta ja vastuullisesta toiminnasta verkkoympäristössä. 
 Oppilas harjoittelee lähteiden merkitsemistä. 
 Oppilas harjoittelee lähdekritiikkiä arvioimalla tekstien ja muiden tietolähteiden 

luotettavuutta. 
 Oppilas ymmärtää vastuullisen tvt-laitteiden käytön ja noudattaa niitä koskevia sääntöjä. 
 Oppilas huolehtii työergonomiasta. 

  

Ohjelmoinnillinen ajattelu 

 Oppilas harjoittelee ohjelmointitaitoja (käskyt ja loopit). 
 Oppilas tutustuu robotiikkaan. 

  

iPad 

 Oppilas osaa yhteiskäyttää laitteelta löytyviä ohjelmia. 
 Oppilas laajentaa iPadin käyttöä oman materiaalin tuottamiseen. 
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 Oppilas osaa siirtää työnsä toiseen ympäristöön ja poistaa sen laitteelta. 

  

TVT-tavoitteet 5-6lk 

  

Tietokoneen käyttötaidot 

 Tekstinkäsittely on luonteva osa oppilaan työskentelyä ja hän hallitsee käyttämänsä 
tekstinkäsittelyohjelman eri toimintoja monipuolisesti, perustellusti ja oppimista tukevasti. 

 Oppilas pystyy tuottamaan eri tyyppisiä, tilanteeseen sopivia tekstisisältöjä ja osaa ottaa 
vastuun omasta viestinnästä, kuten kielenkäytöstä verkkoteksteissä, sähköposteissa ja 
yhteisöllisesti tuotetuissa teksteissä. 

 Oppilas osaa tehdä sähköisen esityksen, jossa hän käyttää tekemäänsä tai löytämäänsä 
esitystä tukevaa ääni tai videomateriaalia esityksen tukena.  

 Oppilas osaa esittää esityksen ottaen huomioon aiheen, yleisön ja käyttäen monipuolisesti ja 
luontevasti eri medioita ja tietolähteitä esityksensä tukena. 

 Oppilas tuntee Windows-ympäristön ja osaa monia tiedoston tallentamiseen, siirtämiseen, 
kopioimiseen, jakamiseen liittyviä perustaitoja ja toimintoja omien työskentelytaitojen 
tehostamiseksi. 
 
Työskentelytaidot ja vastuullisuus 

 Oppilas ymmärtää lähdekriittisyyden merkityksen tiedonhaussa ja toimii sen mukaan 
 Oppilas osaa tulkita eri lähteitä ja yhdistää löytämäänsä tietoa kokonaisuudeksi 
 Oppilas osaa käyttää hakukoneita monipuolisesti ja kaikilla opiskelemillaan kielillä 
 Oppilas osaa tarkentaa ja rajata hakuja 
 Oppilas osaa käyttää monia eri medialähteitä tiedonhakuun 
 Oppilas ymmärtää työergonomian tärkeyden  
 Oppilas käyttää aktiivisesti molempia käsiään näppäimillä kirjoittaessa 
 Oppilas ymmärtää vastuullisen tvt-laitteiden käytön ja noudattaa niitä koskevia sääntöjä 

Digitaaliset ympäristöt 

 Oppilas osaa käyttää pilvipalvelun tarjoamia ohjelmia ja tutustuu palveluun liitettyihin 
apuohjelmiin 

 Oppilas ymmärtää pilvipalvelun ryhmätyöskentely- ja työn jakamisen mahdollisuudet ja 
pystyy hyödyntämään niitä omassa työssään monipuolisesti 

 Oppilas osaa siirtää kuvia, videoita ja tiedostoja käytössä olevalta mobiililaitteelta 
pilvipalveluun 

Ohjelmoinnillinen ajattelu 

 Oppilas tutustuu ohjelmoinnin perusasioihin. 
 Oppilas kokeilee oman pelin ohjelmoimista. 
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Portfolion osuus tvt-portaissa määrittyy yhdessä arviointitiimin kanssa ja heidän ideoitaan tukien. Siihen 

liittyviä taitoja täydennetään myöhemmin. 

 

Taitoja ovat mm. 

Oppilas osaa käyttää portfoliotaan työn etenemisen seuraamiseen 

Oppilas osaa arvioida oman työnsä eri vaiheita ja  onnistumista niin sanallisesti kuin kuvallisesti 

Oppilas ymmärtää portfolion merkityksen itsearvioinnin välineenä 

Oppilas ymmärtää oman vastuullisuuden portfolion sisällön muodostumisessa ja arvioinnissa  

  

Tavoitteet: 

 Classroom kaikille luokille 
 Parempi käyttöaste koneille 
 Digitaitojen opetuksen seuraaminen checkbox-listalla 
 Uusia arviointityökaluja käyttöön? Oma-ops ja oppijan digipolku? 
 Luokka-asteille yhteinen Classroom (materiaalipankki) 

  

Ennen syyslomaa: 

 Checkboxit käyty läpi ja täytetty ensimmäisen kerran 
 Kaikilla luokilla oma Classroom käytössä 
 Luokka-asteille luotu yhteinen Classroom (materiaalipankki) 

 

  

2.3.1.1 TUPA: Vähintään 98% oppijalle kirjataan oppimisen ja/tai kasvun tavoite ja käydään 

oppimiskeskustelu. 

 

1. Tavoitteiden asettelu ja oppimiskeskustelu 

aikataulu: tavoitteiden asettelu lokakuun aikana. 

seuranta: kirjataan Wilmaan toteutuneeksi jokaisen oppilaan osalta 

 Oppilas kirjaa oppimisen ja kasvun keskeiset tavoitteet paperilomakkeelle tai sähköiseen 
työkaluun syyslomaan mennessä. 

 Opettaja ohjaa tavoitteiden asettelussa yhteisesti tai yksilökohtaisesti ikätasolle sopivalla 
tavalla. 
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 Opettaja käy tarvittaessa keskustelun oppilaiden kanssa asetetuista tavoitteista ja 
hyväksyy tavoitteet 

 Tavoitteiden asettelulomake laitetaan oppilaan mukana koteihin tiedoksi. 

  

2. Oppimiskeskustelu oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa 

  

aikataulu: Oppimiskeskustelu/arviointikeskustelu marras-joulukuussa 

seuranta: kirjataan Wilmaan toteutuneeksi jokaisen oppilaan osalta 

 Oppilaan itsearviointi oppiaineista ja käyttäytymisen sekä työskentelyn tavoitteista. 
             valmis lomake / sähköinen työkalu 
 Opettajan arviointi oppiaineista ja käyttäytymisen sekä työskentelyn tavoitteista. 
             sama lomake, kun oppilaan itsearvioinnissa 
 Kohdan 1. tavoitteiden arviointi keskustelun yhteydessä 
 Lisäksi huoltajille lomake oppilaan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Lomake 

käsitellään arviointikeskustelussa. 

  

3. Tavoitteiden tarkastelu ja mahdollinen täsmentäminen (oppimiskeskustelu) 

Aikataulu: kevätlukukauden puolessa välissä 

  

 Oppilas täyttää kohdan 1 lomakkeen opettajan ohjeistuksella ja tekee väliarvioinnin. 
 Opettaja käy oppimiskeskustelun oppilaan kanssa tarvittaessa. 

                          

 

2.3.2 Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä 
 

Oppilaiden osallisuus oppimisympäristöjen suunnittelussa 

Oppilaat osallistuvat opiskelun suunnitteluun yksin ja ryhmässä. Oppilaat osallistuvat oppisisältöjen 

suunnitteluun, työtapojen ja oppiympäristöjen valintaan sekä niiden arviointiin. 
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Oppilaskunnan hallitus suunnitelee oppilaiden osallisuuden käytännön toteutumista oppimisympäristöjen 

laajentamisen suhteen. 

Digitalisaatio 

Digitaalinen oppimisympäristö antaa mahdollisuuden oppimisympäristön laajentamiseen sekä yksilöllisen 

oppimissuunnitelman toteuttamiseen. 

Fyysinen oppimisympäristö 

Oppimisen tiloja hyödynnetään koulussa monipuolisesti luokkatilojen lisäksi. Koulussa toteutetaan 

ilmiöperustaista opiskelua lukuvuoden aikana. Luokka-asteyhteistyönä suunnitellaan laaja-alaisia 

opiskelukokonaisuuksia, joita toteutetaan lukuvuoden aikana. Opiskelussa hyödynnetään lähialueen 

mahdollisuuksia kuten puistoja, kirjastoa, rantaa ja metsää. 

Jokainen opetusryhmä hyödyntää koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä vallitsevat 

turvaohjeet huomioiden. Lukuvuoden aikana korostuu lähialueen mahdollisuudet oppimisympäristöjen 

laajentamisessa. Liikkuminen arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Jokainen luokkataso suunnittelee ja toteuttaa Helsingin kaupungin kulttuuripolun mukaista toimintaa.  

  

 

 

2.3.2 .1 TUPA 2021: kulttuuripolku: 

 

Koulun tavoitteena on, että jokainen vuosiluokka tekee vähintään kulttuuripolun mukaista toimintaa 

lukuvuoden aikana. Lukuvuoden aikana hyödynnytään Munkkiniemen lähialuetta mahdollisimman paljon 

kouluvierailuissa. 

 1 lk. oppilaiden vierailukohteet: 
o Kirjastovierailu lähikirjastoon syksyn aikana 
o Lähiympäristöön tutustuminen 
o Luonnontieteellinen museo / kansallismuseo 
o Tavoitteena kulttuurisen osaamisen ja monilukutaidon kehittäminen. 

  

 2 lk. oppilaiden vierailukohteet:  
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o tokaluokkaisten taideretki 
o vierailu Munkkiniemen kirjastoon 
o uskontoryhmien kirkkovierailu 
o vierailu koulumuseoon 
o retki Ateneumiin 
o kevätretki Seurasaareen 

  

 3 lk. oppilaiden vierailukohteet: 
o kirjavinkkaus Munkkiniemen kirjastossa 
o retki Gallen-Kallela -museoon 
o teatteriretki Tanssiteatteri Hurjaruuthiin 
o vierailu Luonnontieteellisessä museossa 
o luokkaretki Helsingin kaupungin sisällä 

  

 4 lk. oppilaiden vierailukohteet:  
o itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Finlandia-talossa 
o kirjastovierailu 
o  retki Luonnontieteelliseen museoon 

  

 5 lk. oppilaiden vierailukohteet: 
o Pormestarin itsenäisyysjuhlat 
o Museovierailu 
o Osallistuminen elokuvaviikon tarjontaan 
o Kisällityöhön liittyvä kirjastovierailu 
o Annantalo 
o Luontoretki keväällä 
o Keväällä  luokkaretki Porvooseen 

  

 6 lk. oppilaiden vierailukohteet: 
o kirjavinkkaus sekä tiedonhakukäynnit Munkkiniemen kirjastossa 
o vierailu Kansallismuseossa 
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2.3.3 Syrjäytymisen ehkäiseminen: Pidämme jokaisen nuoren mukana ja 
ehkäisemme syrjäytymistä 
 

Opetus järjestetään siten, että oppilaiden koulumatkat ovat koulun sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon 

ottaen mahdollisimman turvallinen ja lyhyt. Oppilaalle osoitetaan lähikoulu tai muun soveltuva paikka, 

jossa oppilaalla on oikeus saada opetusta. 

Oppilaan oikea-aikainen ja monipuolinen tuki toteutetaan systemaattisesti moniammatillisen 

oppilashuollon kanssa. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat integroidaan ensisijaisesti yleisopetuksen 

luokkaan ja tarvittavat tukitoimet kohdistetaan niitä tarvitseville. Tukea kohdistetaan laaja-

alaisten erityisopettajien toimesta sekä samanaikaisopetuksena. Opettajien suunnittelemat 

opetusjärjestelyt mahdollistavat joustavasti ryhmien välisen yhteistyön, minkä avulla tukea voidaan 

kohdistaa sitä tarvitseville. Koulussa toimii kolme pidennetyn oppivelvollisuuden kielellisen 

erityisvaikeuden sli-erityisluokkaa, joissa kussakin on 8 oppilaspaikkaa. Jokaisessa luokassa on 

erityisluokanopettajan lisäksi yksi avustaja. Erityisluokat suunnittelevat ja toteuttavat toimintaansa yhdessä 

koulun muiden luokkien kanssa. Lisäksi jokaiselle erityisluokan oppilaalle laaditaan yksilöllinen 

integraatiosuunnitelma, joka tehdään yhteistyössä opettajien, oppilaan ja huoltajien kanssa. 

Koulun moniammatillinen työryhmä kokoontuu viikoittain. Työryhmä on käytettävissä myös äkillisten 

ongelmien ratkomiseen. Lisäksi luokat seulotaan järjestelmällisesti vuosittain. Eri luokkien ja eri aineiden 

opettajat konsultoivat oppilashuoltoryhmän jäseniä ongelmatilanteissa.  

Oppilaiden hyvinvointi 

 Oppilashuoltosuunnitelma on päivitetty lukuvuoden alussa 
 Oppilaskunta tekee suunnitelman, jossa otetaan huomioon kouluviihtyvyys 

Oppilashuoltosuunnitelma: 

Oppilashuoltoryhmä 

Puheenjohtaja: Antti Pesonen, sijaisena apulaisrehtori 

Valmistelu ja esityslistat: Antti Pesonen ja luokanopettajat 

OHR:n toiminnasta tiedotetaan opettajainhuoneen infotaululla. OHR arvioi toimintaansa yhteistyössä 

opettajien kanssa yhteisissä palavereissa. Näissä vastuuhenkilönä on rehtori. 

Oppilaiden poissaoloja seurataan Wilmassa. Luokanopettaja puuttuu poissaoloihin tarvittaessa. 

Yhteisöllinen luokkakartoitus syyslomaan mennessä 

Moniammatillinen asiantuntijaryhmä käsittelee jokaisen luokan asiat yhdessä luokan opettajan kanssa 

syyslukukauden alussa. Tämän perusteella kohdennetaan ja tarkistetaan oppilashuoltoryhmän 

resurssointia.  
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Yhteisöllinen oppilashuolto ke 13.00–14.00 

Moniammatillinen asiantuntijaryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 13–14.  Se käsittelee kaikkien 

opetusryhmien asiat yhteisöllisesti. Yhr:ssä käsitellään luokanopettajan kanssa luokkaan ja sen hyvinvointiin 

liittyviä ilmiöitä. 

Selvitetään luokan ilmapiiri, aktiivisuus, työrauha, opiskelutaidot, kiusaaminen ja tuen tarpeet. 

Yhteisöllisessä oppilashuoltokokouksissa käsitellään vain yhteisöllisiä asioita, ei yksittäisen oppilaan asioita. 

Ennen luokkapalaveria luokissa tehdään ilmapiirikyselyn, jonka tuloksia hyödynnämme palaverissa. 

Luokanopettaja ja kuraattori/psykologi esittelevät tulokset luokissa ja määrittelevät yhdessä luokan 

kehittämiskohteet. Luokanopettajat kertovat huoltajille luokan tilanteesta ja mahdollisista 

toimenpiteistä Wilma-viestin välityksellä.  

  

1. luokkakysely ennen YHR-tapaamista (oma opettaja toteuttaa) 
2. YHR-tapaaminen 

o opettajat tiedottavat itse mahdollisesta koulupäivän lyhennyksestä 
3. tulosten esittely luokissa (oma opettaja ja kuraattori/psykologi) 

o kehityskohteiden yhteinen määrittely 
4. kehittämiskohteet ja toimenpiteet Wilman kautta huoltajille 
5. seuranta kevätlukukaudella (oppilashuoltoryhmä) 

Yksilöllinen oppilashuolto ke klo 10.30–11.15 

Yksilöllinen oppilashuoltotyö kohdistuu aina yksittäiseen oppilaaseen. Se alkaa aina yhteistyössä oppilaan ja 

huoltajan kanssa. Asian vireille laittaja voi olla koulun henkilökunnan edustaja, oppilas itse tai huoltaja. 

Oppilaan ja huoltajan kanssa sovitaan yhdessä keitä oppilashuoltohenkilöitä otetaan mukaan hoitamaan 

oppilaan asiaa. 

 Laaja-alainen erityisopettaja edustaa oppilashuoltoryhmässä oppimisvaikeuksien ja 
erityiskasvatuksen osaamista. Hän pyrkii tunnistamaan oppimisvaikeudet mahdollisimman 
varhain yhteistyössä luokanopettajan kanssa. Lisäksi erityisopettaja toimii opettajan tukena 
suunniteltaessa oppilaalle tarkoituksenmukaisia tukimuotoja. 

 Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen. Hän on mukana oppilashuoltotyössä, 
kun oppilas tarvitsee tukea esim. käyttäytymisen, sosiaalisten suhteiden, perhetilanteen, 
tunne-elämän vaikeuksien tai akuuttien kriisin kanssa. 

 Koulupsykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Työtehtävät jakautuvat 
asiakas- ja konsultaatiotyöhön sekä asiantuntijatehtäviin. Koulupsykologiin otetaan yhteyttä 
esim. tunne-elämän ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. 

 Kouluterveydenhoitaja vastaa oppilaiden kokonaisterveydentilasta. Hän tukee lapsen 
tervettä kehitystä ja kasvua sekä pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että lasten ja nuorten 
arvot ja asenteet kehittyvät terveyttä edistävään suuntaan. 
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Pedagoginen tuki 

Pedagodinen tuki on oppilaan opetuksen ja pedagogisen tuen järjestämistä perusopetuslain mukaisesti. 

Pedagogisen tuen määrittelyssä on läsnä vain ne tahot, joita tuen järjestäminen koskee. 

 Pedagogisten asiakirjojen moniammatillinen laadinta ja käsittely 
 Pedagogisten asiakirjojen määräaikaistarkastukset 

Oppilaan tuki on määritelty moniammatillisessa yhteistyössä. Opettajien työn tueksi on tehty "oppilaan tuki 

ja oppiskelijahuolto" -kansio, mikä pitää sisällään  

1.Kolmiportaisen tuen määrittelyn ja esittelyn, sekä tukimateriaalin 

2. Pedagogiset asiakirjat 

3. Psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan tuki / psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tuki 

4. Oppilaan haastava käyttäytyminen 

5. Poissaoloihin puuttuminen 

  

Oppilashuoltotyön tavoitteena on kartoittaa, ennaltaehkäistä ja auttaa selvittämään ongelmia, jotka 

aiheuttavat esteitä oppilaan säännölliselle koulunkäynnille ja menestymiselle koulutyössä. 

Oppilashuoltoryhmä kehittää koulua kokonaisvaltaisesti parantaakseen oppilaiden hyvinvointia ja koulun 

ilmapiiriä. 

  

 

2.4 Kehittämishankkeet, joissa koulu on mukana 

 

Koulu osallistuu alueelliseen kehittämiseen toimialan suunnitelman mukaisesti. 

Alueellinen kehittäminen sisältää seuraavat osa-alueet: 

1.     Oppiminen 

 Inklusiivisen koulun kehittäminen 
 Arviointiosaaminen vahvistaminen 
 Alueellisten kulttuuripolkujen tekeminen 
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2.     Hyvinvointi 

 Yhteistyörakenteiden kehittäminen 
 Liikkumisen lisääminen  
 KVO13 –ohjelman toteuttaminen (kiusaamisen vastainen ohjelma) 

3.     Kielitietoisuus 

 Lukutaidon kehittäminen 
 Kielitaidon vahvistaminen 
 Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen 

 

 

2.5 Koulukohtainen kehittäminen 

 

Kansainvälinen toiminta 

Helsingissä oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, katsomuksellisesti ja kielellisesti 

moninainen. Monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttää kunnioittamiselle perustuvaa 

kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään. 

Helsinkiläinen koulu toimii keskellä muuntuvaa ja monimuotoista kaupunkia sekä yhteiskuntaa. Kaupungin 

moninaisuus sekä globaalius näkyvät helsinkiläisissä kouluissa. Helsingissä rikas moninaisuus on tärkeä osa 

koulujen arvopohjaa. Kansainvälisyys on voimavara. 

Tavoitteita lukuvuodelle 2021-2022 

Munkkiniemen ala-asteen kv-tiimi edistää vieraiden kielten ja kansainvälisyyden näkymistä koulun arjessa. 

Tiimiin kuuluvat kaikki kieltenopettajat, luokanopettajien edustaja sekä resurssiopettaja. Tavoitteena on 

toteuttaa eri oppiaineet läpäisevää globaalikasvatusta, jonka myötä oppilaat oppivat arvostamaan ja 

hyväksymään eri kieliä ja kulttuureja. Pedagogisena ajatuksenamme on se, että kieli kuuluu kaikille, kaikki 

opettajat ovat samalla kielen opettajia ja että kieli on kaikkialla. Myös kotikansainvälisyyttä tuodaan esille 

muun muassa tekemällä yhteistyötä kaupungin tarjoamien kieli- ja kulttuuritoimijoiden kanssa sekä 

hyödyntämällä koulun oppilaiden kielivarantoa.  

Vuosikello 

Munkkiniemen ala-asteen kielikasvatuksessa hyödynnetään luokilla 1-6 kielten vuosikelloa, johon on koottu 

kansainvälisyyteen ja kieliin liittyviä juhla- ja tapahtumapäiviä. Näiden päivien yhteyteen 

rakennetaan opintokokonaisuuksia ja osallistetaan oppilaita, lisäksi mahdollisuuksien mukaan 
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kutsutaan vierailijoita koululle. Opintokäyntejä tehdään koronatilanteen niin salliessa. Kv-vierailijoita 

otamme mielellämme luokkiin vierailemaan koronatilanteen sen salliessa.  

Yhteistyökumppanit 

Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita Munkkiniemen ala-asteella on kaksi: Greve Privatskole Tanskassa sekä 

uutena [NAME] Etelä-Afrikassa. Tanskalaisen Greve Privatskolen kanssa on sovittu jo seuraavasta 

oppilasvaihtoprojektista. Nykyiset viidesluokkalaiset lähtevät lukuvuoden 2022-23 keväällä Tanskaan 

oppilasvierailulle, vastaavasti tanskalainen ystävyyskoulumme lähettää kouluumme saman lukuvuoden 

syksyllä oman oppilasryhmänsä. Ennen tätä oppilasvaihtoa oppilaat tutustuvat toisiinsa sähköisen 

yhteydenpidon välityksellä. Etelä-Afrikkalainen koulu on uusi yhteistyökumppanimme, jonka 

kanssa pyrimme tulevana lukuvuotena vaihtamaan pienimuotoisia projekteja tutustuaksemme toisiimme. 

Kansainvälisestä yhteistyöstä ja sen suunnittelusta vastaa rehtori yhdessä KV-tiimin kanssa, mutta 

tavoitteena on osallistaa luokanopettajia yhä enemmän mukaan kv-toimintaan.  

Muita kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme ovat suurimmat pedagogiset kielijärjestöt, kuten Ranskan 

instituutti (Institut Francais), Goethe Instituutti, Svenska Nu ja British Council. Näiden lisäksi seuraamme 

Kasvatus ja koulutus -toimialan kielitarjontaa ja hyödynnämme Helsingin alueen tapahtumia, museoita ja 

näyttelyjä.  

  

Vuosikello 

  

 Euroopan kielten päivä 26.9. 
 YK:n päivä 24.10. 
 Halloween 31.10 
 Lasten oikeuksien päivä 20.11. 
 Ruotsalaisuuden päivä 6.11. 
 Jouluradio  
 Lucia-päivä 13.12. 
 Ystävänpäivä 14.2. (rahankeruutapahtuma Tanskaa varten) 
 Francofonia (maaliskuu) 
 Maailman vesipäivä 22.3. 
 Englannin valtakunnallinen koe (huhti/toukokuu) 
 Eurooppapäivä 9.5. 
 MYK oppilasvierailu ranskan ja saksan opiskelijoille (toukokuu) 
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3. KOULUN TOIMINNAN KUVAUS JA OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

3.1 Opetusjärjestelyt 

3.1.1 Koulujen ja muiden toimijoiden kanssa yhteiset järjestelyt sekä 
verkostoissa toimiminen 

 

Koulullamme on liikuntatunteja Munkkiniemen yhteiskoulun liikuntasalissa 8h/vk. 

6.-luokkalaiset tutustuvat Munkkiniemen yhteiskouluun erillisen suunnitelman mukaisesti. 

Munkinseudun alueen yhteistyö Munkkivuoren ala-asteen kanssa. Yhteinen oppimisympäristö IBM:n 

toimitiloissa. Tiloja hyödyntävät koulun 6.-luokat. 

Alkuopetusluokat tekevät yhteistyötä alueen päiväkotien esikouluryhmien kanssa yhteisen 

toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Koulumme kuoro osallistuu adventtikonserttiin Munkkivuoren ala-asteen kuoron kanssa, samoin kuin 

Flooran päivä -konserttiin yhteistyössä alueen muiden koulujen kanssa. 

Koulumme tekee yhteistyötä tanskalaisen Greve privatskolen kanssa erillisen kv-suunnitelman mukaisesti. 

Koulumme kieltenopettajat pitävät yhteisiä palavereja alueen muiden kieltenopettajien kanssa, joissa 

pohditaan mm. nivelvaiheeseen liittyviä kielivaihdoksia sekä uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomia 

haasteita. 

Toimimme yhteistyössä ainakin seuraavien tahojen kanssa: Annantalo, Munkkiniemen kirjasto, Kaupungin 

taidemuseot 

Kirjastoyhteistyö: 

Yhteistyö kaupunginkirjaston kanssa toteutuu kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman (KIRKOU) 

mukaisesti kolmasluokkalaisten vinkkausvierailulla Munkkiniemen kirjastoon. Viidesluokkalaiset käyvät 

saamassa ohjausta tiedonhankintaan Kisällitöiden yhteydessä. Ekaluokkalaiset käyvät tutustumis- ja 

vinkkausvierailulla ja muut luokka-asteet saavat lukuvinkkausta erikseen sovittavilla käynneillä. Opettajat 

hankkivat luokille luokkakohtaisia kirjastokortteja. 

 

UNICEF 
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Kestävä tulevaisuus rakentuu toimintaympäristön monimuotoisuudelle ja moninaisuudelle. Koulussa 

edistetään sosiaalista, kulttuurista, ekologista ja taloudellista kestävää kehitystä. Oppilaita ohjataan 

kestävään ja vastuulliseen toimintaan, tunnistamaan kestävän kehityksen välttämättömyys ja etsimään 

ihmisen ja muun luonnon tulevaisuutta varmistavia ratkaisuja. Kouluyhteisössä rakennetaan toivoa hyvästä 

tulevaisuudesta, ja koulun henkilöstö ja oppilaat osallistuvat kestävän tulevaisuuden toimintakulttuurin 

suunnitteluun ja kehittämiseen. Koulussa toimitaan raaka-aineita, energiaa ja luonnonvaroja säästäen sekä 

luonnon monimuotoisuutta vaalien. 

Koulun toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen valinnan ja opetusmenetelmien avulla luodaan 

kokemuksia, jotka synnyttävät motivaatiota ja arvopohjaa kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. 

Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia yhdessä tekemisestä ja vaikuttamisesta sekä kestävän 

tulevaisuuden ratkaisujen pohtimisesta ja innovoinnista. Koulu edistää yhteistyössä huoltajien ja eri 

toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa kestävää tulevaisuutta omassa koulussa, lähiyhteisössä ja 

myös globaalisti. 

Koulun yhteistyökumppaniksi on valittu UNICEF. Osana koulun kansainvälistä toimintaa koulussa 

toteutetaan UNICEF-kävely kevätlukukauden aikana.  Lisäksi hyödynnämme valikoiden UNICEF:in tuottamia 

opetusmateriaaleja eri teemoihin. 

  

Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät helsinkiläisessä koulussa vuorovaikutuksessa 

keskenään. Kouluyhteisö arvostaa jokaisen oppilaan omaa kielellistä ja katsomuksellista monimuotoisuutta 

sekä maamme kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä. Koulussa tutustutaan erilaisiin kulttuuritraditioihin, ja 

näiden ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti. Koulussa opetellaan yksilöiden ja ryhmien 

välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. Oppilaalla on perusoikeus omaan kieleen ja 

kulttuuriin. 

  

 

3.1.2 Leirikoulut ja opintokäynnit 
 

Munkkiniemen ala-asteen koulussa hyödynnetään lähialueen, Helsingin ja pääkaupunkiseudun 

monipuolisia mahdollisuuksia oppimisympäristöjen laajentamiseen. Tarkoituksenmukaiset 

oppimisympäristöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Koulumme luokat tekevät 

opintokäyntejä pääkaupunkiseudulla. Lukuvuoden aikana painotetaan lähialueen hyödyntämistä 

retkikohteita valittaessa.  Opettajat suunnittelevat tiimeissä sekä luokka-astekohtaisesti toteutettavia 

opintokäyntejä. Opettajat tiedottavat opetusryhmiensä retkistä viikkoinfossa, sekä sopivat erikseen koulun 

ravintolan emännän kanssa ruokailujärjestelyistä. Tarvittaessa he suunnittelevat rehtorin tai 
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apulaisrehtorin kanssa työjärjestysmuutoksista sekä opintokäynnille osallistumattoman oppilaan 

opetusjärjestelyistä. Opintokäynnit kirjataan toimintakertomukseen. 

Retkien suunnittelussa huomioidaan ajantasainen turvallisuusohjeistus. 

  

Leirikoulut 

Kuudensien luokkien leirikoulut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella Vierumäen 

urheiluopistolla. 

  

Opintoretket 

1.luokat: 

- vierailu Munkkiniemen kirjastoon 

- vierailu Kansallismuseoon ja/tai Luonnontieteelliseen museoon 

  

2.luokat: 

- tokaluokkalaisten taideretki 

- vierailu Munkkiniemen kirjastoon 

- uskontoryhmien kirkkovierailu 

- vierailu koulumuseoon 

- retki Ateneumiin 

- kevätretki Seurasaareen 

3.luokat 

- kirjavinkkaus Munkkiniemen kirjastossa 

- retki Gallen-Kallela -museoon 
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- teatteriretki Tanssiteatteri Hurjaruuthiin 

- vierailu Luonnontieteellisessä museossa 

- keväällä retki Lasten liikennekaupunkiin 

- luokkaretken Helsingin kaupungin sisällä 

  

4.luokat 

- itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Finlandia-talossa 

- kirjastovierailu 

- retki Luonnontieteelliseen museoon 

  

5.luokat 

- tiedonhankintakäynti Munkkiniemen kirjastoon 

- itsenäisyyspäivän juhla Finlandia-talossa 

- Annantalon työpajat 

- luontoretki keväällä 

- luokkaretki Porvooseen 

  

6.luokat 

- Yrityskylä-vierailu 13.10. 

- kirjavinkkaus sekä tiedonhakukäynnit Munkkiniemen kirjastossa 

- vierailu Kansallismuseossa 
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Koulumme osallistuu koulujen väliseen urheilukilpailutoimintaan lukuvuoden aikana ajantasaiset 

turvallisuusohjeet huomioiden. 

Pidempikestoisilla retkillä mukana on vähintään kaksi valvojaa/opetusryhmä. 

  

 

3.1.3 Oppimisympäristöt 

 

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja 

sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. 

  

Fyysinen oppimisympäristö 

Munkkiniemen ala-asteen koulu toimii lukuvuoden aikana kolmessa eri toimipisteessä: 

 Tietokujan toimipiste 
o luokat 1abc, 2abc, 3ab, 3-4e, 4abc, 5abc ja 5-6e ja 6ab 

 Laajalahdentien toimipiste (IBM) 
o luokat 6A, 6B ja 6C 

 Lehtisaaren toimipiste 
o luokat 1l, 2l ja 1-2e 

Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset, jotka ovat kolmessa eri 

toimipisteessä Munkkiniemessä, IBM:n rakennuksessa ja Lehtisaaressa. Näissä toimipisteissä työskentelee 

yhteensä yli 400 oppilasta ja 29 opettajaa. Oppilaat on jaettu ikätason mukaisiin opetusryhmiin ja jokaisella 

opetusryhmällä on oma opetustila. Muita oppimisen tiloja hyödynnetään koulussa monipuolisesti 

luokkatilojen lisäksi. Opiskelussa hyödynnetään lähialueen mahdollisuuksia kuten puistoja, kirjastoa, rantaa 

ja metsää. Koulussa toteutetaan opetussuunnitelman mukaista ilmiöperustaista opiskelua lukuvuoden 

aikana. Ilmiöpohjaisuuteen kuuluu oppilaiden opiskelu aidoissa oppimisympäristöissä. 

Oppimisympäristöjen laajentamisessa hyödynnetään pääkaupunkiseudun tarjoamia mahdollisuuksia. 

Lisäksi oppimisympäristöjä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan muualle Suomeen (esim. leirikoulut) ja 

muihin Pohjoismaihin (kv-suunnitelma). 

 

Opetusvälineet ja oppimateriaalit on hankittu lukuvuodelle 2021-2022 kullekin ryhmälle 

tarkoituksenmukaiseksi. Hankitut oppimateriaalit tukevat monipuolisia opiskelumenetelmiä ja työtapoja. 

Käytössä on sopivassa suhteessa painettua materiaalia sekä digitaalista materiaalia. Tarkoituksena on 

toimia tasapuolisesti kaikille opetusryhmille ja mahdollistaa myös itsenäinen opiskelu. 
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Oppimisympäristöjen varustelua parannetaan toimialan suunnitelman mukaan lukuvuoden aikana niin, että 

se tukee oppilaiden kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa entistä 

paremmin tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan käyttämiseen. 

Fyysisen oppimisympäristön esteettisyyteen kiinnitetään myös huomiota tarpeen mukaan. Tavoitteena on 

suunnitella jokaisesta oppimisympäristöstä viihtyisä ja tarkoituksenmukainen.  

 Koko kaupunki oppimisen ja työnteon ympäristönä 
 Tavoitteena on viedä oppiminen aitoon ympäristöön ja luokkahuoneista yritetään liikkua 

pois entistä enemmän. 
 Jokaisella opetusryhmällä on mahdollisuus osallistua vähintään kahteen koulun ulkopuolella 

tapahtuvaan opintokokonaisuuteen. Vierailukohteet määritellään ikä- ja kehitysasteen 
mukaisesti kullekin ryhmälle sopivaksi. 

 Koulun lähialueen hyödyntämistä oppimisympäristönä lisätään lukuvuoden aikana.  
 Oppimisympäristöjen laajentamisessa hyödynnetään pääkaupunkiseudun eri toimijoita ja 

mahdollisuuksia.  
 Oppimisympäristön laajentamista seurataan Wilman välityksellä. 

Digitalisaatio 

Digitaalinen oppimisympäristö antaa mahdollisuuden oppimisympäristön laajentamiseen sekä yksilöllisen 

oppimissuunnitelman toteuttamiseen. Tavoitteena on, että 1-6 -luokkien oppilaat saavat mahdollisuuden 

työskennellä verkkopedagogiikan avulla päivittäin. Opetuksen kehittämistä kehitetään edelleen digitiimin ja 

tvt-vastuuopettajien toimesta. Oppilaat voivat käyttää myös omia laitteita oppimisen tukena. 

Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö 

Oppilashuoltosuunnitelma päivitetään vuosittain. Suunnitelmassa otetaan huomioon yksittäisen oppilaan 

kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät sekä vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. 

Oppilashuoltosuunnitelma tehdään moniammatillisessa yhteistyössä ja sen tavoitteena on 

kouluviihtyvyyden parantaminen. 

Oppilaiden osallisuus oppimisympäristöjen suunnittelussa 

Koulussa on avoin, yhteisöllinen ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri, jossa oppilaita kuunnellaan ja 

heidän mielipiteitään arvostetaan. Osallisuuden ja vaikuttamisen toimintatapoja suunnitellaan yhdessä 

oppilaiden kanssa ja niitä arvioidaan säännöllisesti. Oppilaat osallistuvat opiskelun suunnitteluun yksin ja 

ryhmässä. Oppilaat osallistuvat oppisisältöjen suunnitteluun, työtapojen ja oppiympäristöjen valintaan sekä 

niiden arviointiin. 

Oppilaiden osallisuutta kehitetään lukuvuoden aikana vahvistamalla oppilaiden osallisuus-tiimiä. Koulussa 

toimii aktiivisesti oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus, joka suunnittelee ja järjestää erilaisia tapahtumia. 

Oppilaskunnan hallitukseen saa jokaiselta luokalta osallistua kaikki halukkaat vuorollaan. Oppilaskunnan 

toiminta suunnitellaan ja toteutetaan "oppilaan osallisuus" kehittämistiimin opettajajäsenten 

Pauliina Viinikaisen, Johanna Bredinin, Saija Paasikosken ja Elina Harjun sekä oppilaskunnan kanssa. 
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Oppilaskunnan hallitus suunnitelee oppilaiden osallisuuden käytännön toteutumista oppimisympäristöjen 

laajentamisen suhteen. 

 

 
3.1.5 Poikkeukselliset opetusjärjestelyt 

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt toteutetaan vuorottelemalla kahden viikon lähiopetusjaksoa ja viikon 

kestävää etäopetusjaksoa vuosiluokilla 4-6. 

Tarvittaessa etäopetusjärjestelyt toteutetaan seuraavasti: 

  etäopetuksessa lähiopetuksessa 

viikko1 6 5 ja 4 

viikko 2 5 6 ja 4 

viikko 3 4 5 ja 6 

viikko 4 6 5 ja 4 

viikko 5 5 6 ja 4 

viikko 6 4 5 ja 6 

  

Etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen määrä pidetään mahdollisimman lyhyenä.  

Sekä etä- että lähiopetuksen aikana oppilas noudattaa omaa työjärjestystään ja oppiaineissa edetään 

opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Oppilas saa tarvitsemansa tuen oppimiseensa ja 

koulunkäyntiinsä. Hänelle järjestetään päivittäinen lämmin ruoka.  

  

Etäopetuksen aikana oppilaalla on oikeus kaikkeen samaan tukeen ja ohjaukseen kuin lähiopetuksessa. 

Oppilasta opettavat opettajat yhdessä oppilashuoltohenkilöstön kanssa seuraavat tehostetusti oppilaan 

tilannetta ja reagoivat oppilaan oppimisen tuen tarpeisiin välittömästi. 
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Rehtori varmistaa, että oppilaalla on käytettävissä opetukseen osallistumiseen tarvitsemansa tulkitsemis- ja 

avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Opettaja ja/tai avustaja varmistaa, että jokainen oppilas on 

ymmärtänyt ohjeet ja osaa työskennellä niiden mukaisesti. 

  

Opettajat ja oppilashuollon henkilöstö kiinnittävät erityisesti huomio niihin oppilaisiin, joilla on 

syrjäytymisen riski. Koulunkäyntiavustajat ja monikieliset ohjaajat työskentelevät myös etäopetuksessa 

olevien oppilaiden kanssa. 

  

Opettaja eriyttää opetusta oppilaiden tarpeiden mukaan etäopetusjakson aikana. Opettaja ja / tai 

erityisopettaja järjestää etäopetusjakson aikana eritystä tukea tarvitseville oppilaille reaaliaikaista 

pienryhmäopetusta. Oppilaalla on oikeus osoittaa osaamistaan monin eri tavoin ja arvioinnissa otetaan 

huomioon oppilaan kaikki osaamisen näytöt. 

  

Jos oppilas on vaarassa syrjäytyä opetuksessa, voi opettaja ja/ tai rehtori ohjata oppilaan lähiopetukseen 

myös etäopetuksen aikana. 

Poissaoloihin puuttuminen etäopetuksessa 

Etäopetuksen aikana oppilasta opettavat opettajat seuraavat tarkasti oppilaiden poissaoloja ja kirjaavat ne 

Wilmaan. Etäopetuksessa on tärkeää pitää päivittäin yhteyttä oppilaisiin, kysyä opiskelun etenemisestä ja 

oppilaan hyvinvoinnista. Jos opettaja ei saa työpäivän aikana yhteyttä oppilaaseen puhelimitse tai viestillä, 

hän on yhteydessä oppilaan huoltajaan. 

Jos opettaja ei saa etäopetuksessa olevaan oppilaaseen tai hänen huoltajiinsa yhteyttä kahden työpäivän 

yrittämisen jälkeen, hän ottaa yhteyttä oppilashuoltohenkilöstöön. Ensisijaisesti kuraattori ja toissijaisesti 

psykologi lähettää huoltajille tekstiviestin. Viestissä hän kertoo, että oppilaan koulunkäynnin 

varmistamiseksi koulun tulee saada yhteys oppilaaseen ja perheeseen, ja että oppilashuolto tarjoaa tukea 

koulunkäyntiin. Oppilashuoltohenkilöstö voi myös soittaa oppilaalle ja huoltajalle. 

Mikäli perheeseen ei saada yhteyttä edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen, opettaja tai oppilashuollon 

työntekijä lähettää perheelle seuraavana päivänä tekstiviestin, jossa kerrotaan lastensuojeluilmoituksen 

tekemisestä. Viesti pyritään lähettämään perheen omalla äidinkielellä. Jos huoltajalta ei saada vastausta, 

lastensuojeluilmoituksen tekee tilanteen parhaiten tunteva henkilö. Kuraattori tekee tiivistä yhteistyötä 

lastensuojelun kanssa oppilaan koulunkäynnin turvaamiseksi. 

Oppilashuollon toiminta etäopetuksen aikana 
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Etäopetusjakson aikana psykologit ja kuraattorit toimivat osin koululla, osin etäyhteyden kautta. Painopiste 

on oppilaiden yksilöllisessä tukemisessa ja yhteyttä omiin asiakkaisiin voidaan pitää tavattaessa päivittäin. 

Oppilashuoltohenkilöstö tekee yhteistyötä opettajien kanssa etäopetuksen aikaisen oppimisen ja 

hyvinvoinnin kokonaistilanteen seuraamisessa. He käyvät myös keskustelua oppilasryhmien kanssa 

jaksamisesta poikkeusoloissa. Oppilashuollon henkilöstö voi seurata oppitunteja tai vetää ryhmiä 

etäopetuksen aikana. 

Psykologit ja kuraattorit ottavat uusia asiakkaita tavallista matalammalla kynnyksellä silloin, kun on syytä 

vähänkään epäillä opetuksesta poissaoloa, tilanteeseen sopimatonta käyttäytymistä tai psyykkiseen 

kuormitukseen liittyviä pulmia. Lapsille ja huoltajille jaetaan hyvinvointiin liittyviä ohjeita myös sähköisten 

viestintäkanavien kautta. Oppilashuollon Jelppii -chatilla on laajennettu aukioloaika poikkeusopetusaikana. 

  

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminta jatkuu koulussa etäopetusjakson aikana. 

Kouluterveydenhuollon palvelut etäopetuksen aikana 

Terveydenhoitajat työskentelevät kouluilla. Yhteistyö opettajan ja oppilashuollon kanssa korostuu. 

Koululääkärin vastaanottokäyntejä ja konsultaatioita toteutetaan resurssien mukaisesti, kiireelliset asiat 

priorisoiden. Oppilaiden ja perheiden yksilöllinen tukeminen painottuu. 

Kouluterveydenhuollossa hyödynnetään erilaisia yhteydenottotapoja, kuten etävastaanottoja ja 

puhelinkontakteja tavallisten vastaanottokäyntien lisäksi. 

Tavallista varhaisemmassa vaiheessa otetaan yhteys lastensuojeluun, mikäli oppilasta/huoltajaa ei tavoiteta 

tai on huolta oppilaasta tai hänen perheestään. 

  

Lastensuojelu ja muut lapsiperheiden sosiaaliohjauksen palvelut 

  

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu toimivat epidemiatilanteesta riippumatta. Etäopetuksen aikana 

lastensuojelu on asiakkaisiinsa entistä aktiivisemmin yhteydessä. 

  

Jos oppilaan hyvinvoinnista herää akuutti huoli, koulusta ollaan yhteydessä sosiaalihuoltoon tuen tarpeen 

arvioimiseksi. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus tai otetaan yhteys poliisiin yleisen ohjeistuksen 

mukaisesti. Lisätietoa yhteydenotto- ja konsultaatiorakenteista löytyy lasten, nuorten ja perheiden matalan 

kynnyksen palvelumallista.  

http://jelppii.fi/
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 Nuorisopalvelut 

  

Nuorisopalveluissa osallistutaan monenlaiseen toimintaan, etsitään harrastuksia ja 

kavereita sekä annetaan tukea, apua ja ohjausta. Enemmän tukea tarvitseville nuorille on saatavilla 

suunnitelmallista yksilöllistä tukea ja kohdennettua pienryhmätoimintaa. 

  

Nuorisotyön ja koulun yhteistyö toteutuu epidemiatilanteesta riippuen jo luodun matalan kynnyksen mallin 

mukaisesti. Nuorisotyötä tehdään ja nuorisoa kohdataan tilanteen mukaan ja hallituksen ohjeita 

noudattaen, joko toimintoja osittain avaten ja/tai digitaalisten välineiden avulla. Työntekijät ovat 

tavattavissa esimerkiksi Sekasin-chatin ja Netarin kautta. Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään aktiivisesti 

kaikilla kaupungin alueilla. Nuorisotalojen aukiolot noudattavat koulujen aukioloon sovellettua ohjeistusta 

epidemiatilanteen mukaan. 

 

 

3.2 Oppimisen tuki 

 

Opettaja määrittelee tukiopetustarpeen tilanne- ja oppilaskohtaisesti.Tukiopetuksen tarkoituksena on 

auttaa oppimisvaikeuksista kärsiviä lapsia joko lyhytaikaisesti tai säännöllisesti. Tukiopetusresurssi on 

koululla hyvä lukuvuoden aikana. 

Koulussamme toimii yksi resurssiopettaja, joka työskentelee samanaikaisopettajana luokissa 24h/vk. Lisäksi 

koulumme opettajien työjärjestyksiin on sisällytetty samanaikaisopetustunteja. Näiden avulla voidaan 

tukea ryhmien ja oppilaiden yksilöllistä oppimista. 

  

Laaja-alaisia erityisopettajia on koulussamme kaksi 24h/vk ja 15h/vk. Laaja-alainen erityisopetus pyrkii 

oppilaan auttamiseen erilaisissa oppimisen vaikeuksissa. Resurssin kohdentaminen ja tuen muoto 

suunnitellaan yhteistyössä luokanopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan kanssa. 

Laaja-alainen erityisopetus pyrkii oppilaan auttamiseen erilaisissa oppimisen vaikeuksissa. Se voi tapahtua 

joko samanaikaisopetuksena oppilaan omassa luokassa tai pienryhmä/yksilöopetuksena. Keskeisiä 



            Helsingin kaupunki                                            Pöytäkirja                      57 (16) 
            Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta 
                         13.10.2021 
 
 

 

 

 
Postiosoite   Käyntiosoite  Puhelin  Y-tunnus  Tilinro 
PL xx   xx  +358 9 310 xxxx  0201256-6  FI2922661800003009 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki xx Faksi   Alv.nro 
                                                                                                  FI02012566 

auttamisen kohteita ovat äidinkielen ja matematiikan oppimisen ongelmat. Myös puheopetukseen ja 

lukivaikeuden kartoitukseen osoitetaan resurssia ja erilaisiin sosiaalisen kanssakäymisen ongelmiin 

puututaan. 

Integraatio-oppilaiden tuen suunnittelevat ensisijaisesti luokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja 

yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Samoin pedagogisten asiakirjojen laadinnassa toimitaan 

moniammatillisessa yhteistyössä, päävastuun ollessa luokanopettajalla. 

  

Koulussamme on kolme kielellisten vaikeuksien erityisluokkaa, joista yksi toimii Lehtisaaren sivukoulussa. 

Kaikilla erityisluokilla on 8 oppilaspaikkaa, joista kaikilla oppilailla on pidennetty oppivelvollisuus. 

Erityisluokan opettajina toimivat Marja-Riitta Ikonen, Saija Paasikoski sekä Minna Niemi-Korpi. Jokaisella 

luokalla on hyvä koulunkäynnin avustajaresurssi käytössä erityisesti oppilaiden integraation tukemiseen. 

Erityisluokat suunnittelevat toimintaansa yhdessä yleisopetuksen luokkien kanssa. Ryhmien oppilaat 

työskentelevät osittain yleisopetuksen luokkien kanssa. Tavoitteena on entisestään lisätä erityisluokkien 

oppilaiden integraatiota lukuvuoden aikana sekä tehdä enemmän integraatiokokeiluita omassa koulussa ja 

oppilaiden lähikouluissa. Erityisluokan oppilaille tehdään henkilökohtainen integraatiosuunnitelma 

lukuvuoden aikana. Muut erityisen tuen oppilaat on integroitu 100% yleisopetuksen luokkiin. 

Luokanopettajia ohjataan toimimaan erityisluokissa varjostamassa erityisluokanopettajan toimintaa. 

  

Oppilaiden kolmiportainen tuki 

Yleinen tuki 

· Yleisen tuen tukimuotoja ovat esimerkiksi eriyttäminen, tukiopetus, samanaikaisopetus ja osa-aikainen 

erityisopetus. Myös muut tukimuodot ovat mahdollisia. 

· Tuki on lyhytkestoista tai jaksottaista. 

→ Jos oppilaan tuen tarve on suurempi, laaditaan pedagoginen arvio yhteistyössä huoltajien kanssa. 

· Moniammatillinen tiimi tekee päätöksen siirrosta tehostettuun tukeen. 

Tehostettu tuki 

· Tehostetun tuen tukimuotoja ovat muun muassa tukiopetus, samanaikaisopetus, osa-aikainen 

erityisopetus, oppilashuollollinen tuki ja erilaiset pedagogiset ratkaisut luokan sisällä. 

· Tuki on säännöllistä ja jatkuvaa ja/tai oppilas tarvitsee samanaikaisesti monia tuen muotoja. 

· Laaditaan oppimissuunnitelma, johon kirjataan tuen tarve ja tukitoimet. 
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Oppimissuunnitelma päivitetään vuosittain lokakuun puoleen väliin mennessä yhteistyössä huoltajien 

kanssa. 

· Oppimissuunnitelma arvioidaan keväällä yhteistyössä huoltajien kanssa. 

→ Jos tuki ei riitä, laaditaan pedagoginen selvitys yhteistyössä vanhempien kanssa. 

· Moniammatillinen tiimi arvioi tuen tason. 

Erityinen tuki 

· Käytössä kaikki tuen muodot (mukaan lukien erityisluokka ja yksilöllistetyt oppiaineet). 

·  Oppilas tarvitsee useita tuen muotoja samanaikaisesti ja tuen tarve on jatkuvaa. 

· Laaditaan HOJKS, johon kirjataan tuen tarve ja tukitoimet 

· HOJKS päivitetään syksyllä ja tarkistetaan keväällä samaan tapaan kuin oppimissuunnitelma. 

· Erityinen tuki tarkistetaan 3. ja 6. luokan aikana. 

  

  

Moniammatillinen tuki 

Perusopetuslain 31 a §:n mukaan oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen 

edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen 

vuorovaikutuksen kulttuuria ja 

varmistetaan jokaiselle tasavertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus, jota kouluarjen toimintatavat ja 

käytännöt tukevat. Oppilashuoltotoiminta kuuluu jokaiselle kouluyhteisössä toimivalle aikuiselle 

yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa; lasten ja nuorten hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia. Lisäksi 

oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. 

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana toimintana, jota 

koordinoi koulullamme moniammatillinen ryhmä. Ryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi 

kouluyhteisön ja oppilasryhmien toimintaa tavoitteenaan tukea kouluyhteisön, luokkien ja oppilasryhmien 

kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvallisuutta. Toiminta perustuu luottamukseen, vastuullisuuteen ja 

osallistavaan yhteistyöhön koulun henkilökunnan, oppilaiden, huoltajien ja viranomaisten/asiantuntijoiden 

kanssa. Oppilashuoltotyöryhmän jäseninä ovat koulupsykologi, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja 

ja rehtori. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua muita asiantuntijajäseniä, esim. poliisi, koululääkäri, 
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kolmannen sektorin edustaja, nuorisotyöntekijä tai oppilasedustajia. Yhteisöllisessä 

oppilashuoltotoiminnassa ei käsitellä yksittäisiä oppilasasioita. 

Yksilöllinen oppilashuolto muodostuu kouluterveydenhuollosta, psykologi- ja kuraattoripalveluista sekä 

monialaisesta oppilashuollosta. Kun kenellä tahansa kouluyhteisön työntekijällä herää huoli oppilaasta, hän 

keskustelee asiasta ensimmäiseksi kyseisen oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Oppilaan ja huoltajan 

kanssa voidaan yhdessä sopia neuvottelu, johon pyydetään tarvittaessa mukaan erityisopettajaa, 

psykologia, kuraattoria tai terveydenhoitajaa. Neuvottelussa mietitään yhdessä sopivia tukitoimia oppilaan 

tilanteeseen. Myös oppilas tai huoltaja itse voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan, psykologiin tai 

kuraattoriin ja sopia tapaamisesta. 

Pedagogisista asiakirjoja on aina mahdollisuus tehdä moniammatillisessa yhteistyössä. 

  

  

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 

  

Lukuvuoden alussa rehtori ja koulun henkilöstö huolehtivat kouluyhteisön yhteisöllisyyden vahvistamisesta 

sekä yksittäisten ryhmien ryhmäyttämisestä. Oppilaat osallistuvat toimintatapojen suunnitteluun ja 

toteutukseen. 

  

Opettajat ja oppilashuollon henkilöstö kiinnittävät huomiota oppilaan yksilölliseen hyvinvointiin ja 

oppimiseen. Oppilaiden tuen tarpeita ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen mahdollisia vaikutuksia 

seurataan ja arvioidaan erityisesti niiden kohdalla, jotka ovat olleet etäopetuksessa pitkään tai jotka ovat jo 

aiemmin tarvinneet enemmän tukea oppimiseensa ja kehitykseensä. 

Opetus- ja oppilashuollon henkilöstön tehtävänä on myös ylläpitää ja vahvistaa lasten ja nuorten 

tulevaisuususkoa. 

Käytännön ohjeita ja tietoa koronatilanteesta palautumisesta löytyy 

Opetushallituksen sivuilta. Koronapandemian vaikutuksista palautumista tukevia toimenpiteitä on tehtävä 

heti, vaikka pandemia ei ole vielä ohi. 

1.Oppimisen tuki 

Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemansa tuki riippumatta opetusjärjestelyistä. Oppilasta opettava opettaja 

on välittömästi yhteydessä huoltajaan ja oppilashuoltohenkilöstöön, kun nousee huoli oppilaan 

oppimisesta ja koulunkäynnistä. 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-ja-koronatilanteesta-palautuminen-182021-alkaen
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Rehtori kohdentaa koulun käytettävissä olevat resurssit joustavasti ja oppilaiden tarpeiden mukaan. Koulut 

ovat saaneet valtion erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamiseen sekä koronapandemian 

aiheuttamien oppimisvajeiden tasoittamiseen.  

  

Oppimisen tuen  suunnittelussa koulun henkilöstö voi konsultoida erityissuunnittelijoita, vaativan erityisen 

tuen opettajia (VETO) ja asiantuntijaopettajia. 

  

1.1Oppimisen tuki lähiopetuksessa 

  

Syyslukukauden alussa oppilaan opettajat ja erityisopettaja tekevät yhdessä tilannearvion oppilaan 

edistymistä ja tuen tarpeista. Rehtori vastaa siitä, että keväällä tehdyt lukutaidon (lukuseula, Allu) ja 

matematiikan (Funa) arviointien tulokset käsitellään koulussa moniammatillisesti. Tulosten perusteella 

rehtori ja opettajat tekevät suunnitelman oppilaiden tuen järjestämisestä. 

  

Oppilasta opettava opettaja päivittää tarvittaessa oppilaan oppimissuunnitelman tai HOJKSin ja sopii 

ajankohdasta, jolloin annettujen tukitoimien vaikutusta arvioidaan. Oppilashuoltohenkilöstö osallistuu 

oppilaan kokonaisvaltaisen tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.  

  

Oppimisen tuen tehostamiseksi käytetään joustavia opetusjärjestelyjä sekä samanaikaisopetusta ja 

yhteisopettajuutta.  Koronaepidemian aikana joustavia ryhmittelyjä toteutetaan oman luokan ja oman 

opetusryhmän sisällä, ei eri luokkien ja ryhmien välillä. Opettaja voi  käyttää tehostetun ja erityisen tuen 

oppilaiden opiskelun eriyttämisen välineenä  erityisiä painoalueita. 

  

Oppilasta opettava opettaja antaa tukiopetusta heti, kun oppimisen tuen tarve havaitaan. Erityisopettaja 

antaa tehostetusti osa-aikaista erityisopetusta sitä tarvitseville oppilaille. Koulut ovat saaneet erillistä 

COVID-rahoitusta tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen tehostamiseen. Oppimisen eriyttäminen 

on yksi tuen muodoista. 

  

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opiskelun-erityiset-painoalueet-eriyttamisen-menetelmana
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Opintojen etenemisen turvaamiseksi voidaan tarvittaessa käyttää myös vuosiluokkiin sitomatonta opetusta 

(VSOP). Tällä järjestelyllä voidaan ehkäistä luokalle jääminen. Tarvittaessa oppilas voidaan 

siirtää vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen myös yksittäisen oppiaineen osalta, jolloin hänelle tulee 

laatia tähän oppiaineeseen oma opinto-ohjelma. 

  

 Oppilaan tuen tarpeen arvioinnin ja suunnittelun tueksi on laadittu Tukitoimet tsekkauslista.  

  

Monikieliset ohjaajat 

Monikieliset ohjaajat tarjoavat neuvontaa ja ohjausta opinpolun eri vaiheissa. Perusopetuksen 

monikielisten ohjaajien tehtävänä on vahvistaa ulkomaalaistaustaisten oppilaiden ja heidän huoltajiensa 

osallisuutta ja tarjota tukea arjen kysymyksiin. Monikieliset ohjaajat toimivat arabian, somalin, venäjän, 

englannin ja suomen kielillä. 

  

Monikielisillä ohjaajilla on yksi pääkoulu ja 3 – 4 muuta koulua, joissa he pääsääntöisesti työskentelevät. 

Akuuteissa tilanteissa monikieliset ohjaajat ovat kaikkien perusopetuksen koulujen käytettävissä. 

Monikielisten ohjaajien yhteistiedot löytyvät täältä. 

  

1.3 Poissaolot 

  

Poissaoloihin puuttuminen lähiopetuksessa 

  

Lähiopetuksen aikana opettajat ja oppilashuollon työntekijät seuraavat oppilaiden 

koulunkäyntiä poissaoloihin puuttumisen mallin pohjalta. Rehtori ja opettajat varmistavat, ettei yksikään 

oppilas jää pois opetuksesta. Opettaja seuraa poissaoloja ja kirjaa poissaolot Wilmaan. 

  

2. Hyvinvoinnin tuki 

  

https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/vuosiluokkiin-sitomaton-opetus-ja-opetuksen-tuntimaarat-perusopetuksessa
http://helmi.hel.fi/kasko/oppiminen/perusopetus/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki/ohjeet/Documents/Tukitoimet%20tsekkauslista.docx
https://www.hel.fi/maahanmuuttajat/fi/kasvatus-ja-koulutus/koululaiset/
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/ohjeet/PublishingImages/Sivut/default/Toimintaohje%20oppilaan%20poissaoloihin%20puuttumiseksi.pdf
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2.1 Oppilashuolto                 

Oppilashuollon toiminta lähiopetuksen aikana 

Kun lapset ja nuoret ovat lähiopetuksessa, psykologit ja kuraattorit ovat kouluilla ja pitävät 

yksilövastaanottoja ja tapaavat oppilaita myös ryhmämuotoisesti. Koulussa panostetaan yhteisöllisyyttä 

vahvistaviin toimiin kuten ryhmäytymiseen. 

Yhteisöllisessä oppilashuollossa arvioidaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää kokonaistilannetta. Tätä 

varten oppilashuoltohenkilöstö voi tehdä esim. luokkakohtaisia kyselyjä ja kartoituksia. 

  

2.2 Kouluterveydenhuollon palvelut 

  

Kouluterveydenhuollon palvelut lähiopetuksen aikana 

Toiminta on kaikissa tilanteissa mahdollisimman normaalia. Terveydenhoitajat ovat kouluilla. Oppilaita 

tavataan yksilöllisesti ja ryhmämuotoisesti. Yhteisöllistä työtä tehdään mahdolliset rajoitukset huomioiden. 

On mahdollista, että sotessa priorisoidaan epidemiatilanteessa terveydenhoitajien ja lääkärien osaamista 

muualle ja siirtoja toisiin yksiköihin voi tulla. Jokaiselle oppilaitokselle on nimetty vastaava koululääkäri. 

Mikäli koululääkäreitä siirretään pois kouluterveydenhuollosta, nimetään oppilaitoksille alueittaiset 

konsulttilääkärit. 

Kouluterveydenhuollon palvelut etäopetuksen aikana 

Terveydenhoitajat työskentelevät kouluilla. Yhteistyö opettajan ja oppilashuollon kanssa korostuu. 

Koululääkärin vastaanottokäyntejä ja konsultaatioita toteutetaan resurssien mukaisesti, kiireelliset asiat 

priorisoiden. Oppilaiden ja perheiden yksilöllinen tukeminen painottuu. 

Kouluterveydenhuollossa hyödynnetään erilaisia yhteydenottotapoja, kuten etävastaanottoja ja 

puhelinkontakteja tavallisten vastaanottokäyntien lisäksi. 

Tavallista varhaisemmassa vaiheessa otetaan yhteys lastensuojeluun, mikäli oppilasta/huoltajaa ei tavoiteta 

tai on huolta oppilaasta tai hänen perheestään. 

Lastensuojelu ja muut lapsiperheiden sosiaaliohjauksen palvelut 
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Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu toimivat epidemiatilanteesta riippumatta. Etäopetuksen aikana 

lastensuojelu on asiakkaisiinsa entistä aktiivisemmin yhteydessä. 

  

Jos oppilaan hyvinvoinnista herää akuutti huoli, koulusta ollaan yhteydessä sosiaalihuoltoon tuen tarpeen 

arvioimiseksi. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus tai otetaan yhteys poliisiin yleisen ohjeistuksen 

mukaisesti. Lisätietoa yhteydenotto- ja konsultaatiorakenteista löytyy lasten, nuorten ja perheiden matalan 

kynnyksen palvelumallista.  

  

2.4 Nuorisopalvelut 

  

Nuorisopalveluissa osallistutaan monenlaiseen toimintaan, etsitään harrastuksia ja 

kavereita sekä annetaan tukea, apua ja ohjausta. Enemmän tukea tarvitseville nuorille on saatavilla 

suunnitelmallista yksilöllistä tukea ja kohdennettua pienryhmätoimintaa. 

  

Nuorisotyön ja koulun yhteistyö toteutuu epidemiatilanteesta riippuen jo luodun matalan kynnyksen mallin 

mukaisesti. Nuorisotyötä tehdään ja nuorisoa kohdataan tilanteen mukaan ja hallituksen ohjeita 

noudattaen, joko toimintoja osittain avaten ja/tai digitaalisten välineiden avulla. Työntekijät ovat 

tavattavissa esimerkiksi Sekasin-chatin ja Netarin kautta. Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään aktiivisesti 

kaikilla kaupungin alueilla. Nuorisotalojen aukiolot noudattavat koulujen aukioloon sovellettua ohjeistusta 

epidemiatilanteen mukaan. 

  

Tiedonkeruu ja tilastot oppimisen ja hyvinvoinnin tuesta 

  

Koronaepidemian aikana tietoa tarvitaan oppimisen ja hyvinvoinnin tuen eri muotojen käyttämisestä ja 

opetusjärjestelyistä.  

  

Oppimisen tukeen liittyvät tiedot saadaan Primuksesta ja Wilmasta. Rehtori vastaa, että Primuksesta ja 

Wilmasta otettavat tiedot ovat oikein ja ne pystytään raportoimaan. 
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Oppilashuollon toimintaan liittyvä tieto kerätään Aura –järjestelmästä. Oppilashuollon henkilöstö vastaa 

järjestelmän kirjausten ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. 

  

 Oppimiseen ja hyvinvoinnin tukeen liittyen kerätään seuraavia tietoja: 

 poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen määrä, etäopetuksessa olevien määrä (Primus) 
 oppimistulosten systemaattinen seuranta (lukutaito, matematiikka) 
 arvosanakehitys vuosiluokilla 7-9 vai 4-9? (keväällä 2021 siirrytty numeroarviointiin 

lukuvuositodistuksissa 4.luokalta alkaen) 
 perusopetuslain 18§:n päätöksen mukaan etäopetuksessa olevat (Primus) 
 erityisen tuen päätösten määrä (Primus) 
 vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen oppilaiden määrä (Primus) 
 tehostettuun tukeen siirrettyjen oppilaiden määrä (Primus) 
 oppilaiden saaman tukiopetuksen määrä (Wilma) 
 osa-aikaista erityisopetusta saavien määrä (Primus) 
 poissaolot (Wilma) 
 kuraattorien ja psykologien asiakasmäärät (Aura) 
 kuraattorien ja psykologien palveluihin määräajassa päässeiden määrä (Aura) 

Kouluterveyskyselyn avulla saadaan koottua tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Kyselyn välivuosina 

käytetään koulun hyvinvointiprofiilia. Uusitaan syksyllä 2021 oppilaiden hyvinvointikysely. 

  

 

3.3 Opetussuunnitelman tarkennukset 

 

3.3.1 Oppilasarvioinnin prosessi 
 

Oppilasarviointi perustuu opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja oppilaan antamiin 

monipuolisiin näyttöihin. 

  

Perusopetuslain[1] ja -asetuksen[2] mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa 

tehtävää. Arvioinnin tehtävänä on 
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–        ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi). 

  

–        määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen 

arviointi). 

  

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. 

Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsearvioinnin taitojen kehittäminen toteutuvat formatiivisen 

arvioinnin avulla. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut 

tavoitteet 

  

Arviointivuosi ja OPS 

  

1. Tavoitteiden asettelu 

  

OPS 

Oppilas asettaa lukukauden alussa tavoitteita omalle oppimiselleen opettajan ohjauksella. 

  

aikataulu: tavoitteiden asettelu syyslomaan mennessä 

  

 Oppilas kirjaa oppimisen ja kasvun keskeiset tavoitteet paperilomakkeelle tai sähköiseen 
työkaluun syyslomaan mennessä. 

 Opettaja ohjaa tavoitteiden asettelussa yhteisesti tai yksilökohtaisesti ikätasolle sopivalla 
tavalla. 

 Opettaja käy tarvittaessa keskustelun oppilaiden kanssa asetetuista tavoitteista ja hyväksyy 
tavoitteet 

 Tavoitteiden asettelulomake laitetaan oppilaan mukana koteihin tiedoksi. 
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2. Oppimiskeskustelu 

  

OPS 

Oppilaan kanssa käydään vähintään kerran lukuvuodessa oppimiskeskustelu, johon huoltajat kutsutaan 

mukaan. Oppimiskeskusteluissa hän arvioi omaa oppimistaan ja edistymistään. Oppilaalla on aktiivinen 

rooli keskustelussa. Opettaja ohjaa oppilasta keskusteluun valmistautumisessa ja antaa 

oppimiskeskustelussa palautetta oppilaalle oppimisen edistymisestä. 

  

aikataulu: Oppimiskeskustelu/arviointikeskustelu marras-joulukuussa 

  

 Oppilaan itsearviointi oppiaineista ja käyttäytymisen sekä työskentelyn tavoitteista. 
             valmis lomake / sähköinen työkalu 
 Opettajan arviointi oppiaineista ja käyttäytymisen sekä työskentelyn tavoitteista. 
             sama lomake, kun oppilaan itsearvioinnissa 
 Kohdan 1. tavoitteiden arviointi keskustelun yhteydessä 
 Lisäksi huoltajille lomake oppilaan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Lomake käsitellään 

arviointikeskustelussa. 

  

  

3. Tavoitteiden tarkastelu ja mahdollinen täsmentäminen 

  

OPS 

Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan opintojensa etenemistä. Tämä edellyttää 

vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä sekä palautteen antamista tavoitteiden saavuttamisen 

edistämiseksi. Arvioinnin toteuttamiseen liittyy oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen, vahvuuksien 

tunnistaminen ja kannustaminen. 
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Formatiivisen arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan opintojen edistymistä suhteessa asetettuihin 

tavoitteisiin. Formatiivinen arviointi auttaa oppilasta ymmärtämään omaa oppimistaan, tunnistamaan 

vahvuuksiaan ja kehittämään työskentelyään oppiaineille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Formatiivinen arviointi on osa opetusta. 

Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana 

itsearvioinnin ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja. 

  

Aikataulu: kevätlukukauden puolessa välissä 

  

 Oppilas täyttää kohdan 1 lomakkeen opettajan ohjeistuksella ja tekee väliarvioinnin. 
 Opettaja käy oppimiskeskustelun oppilaan kanssa tarvittaessa. 

                          

  

4. todistus 

  

Helsingissä vuosiluokkien 1–3 todistuksissa käytetään yksinomaan sanallista arviointia. Arviointi kohdistuu 

oppilaan oppimiseen, edistymiseen sekä yleisiin opiskelu- ja työskentelytaitoihin. Arvioinnissa käytetään 

yhteistä todistuspohjaa. Vuosiluokilla 1-3 käyttäytymisen arviointi annetaan sanallisena arvioina 

todistuksen liitteenä. 

  

Vuosiluokkien 4-9 todistukset annettaan numeroarvosanoina. Vuosiluokilla 4-7 oppilas saa vähintään 

lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen numeroarviona. 

  

Kaikki oppiaineet arvioidaan todistuksessa lukuvuoden päätteeksi. 

  

Arvosanan määräytymisen perusteet ja hyvän osaamisen kriteerit on kirjattu opetussuunnitelmaan. 

Opetussuunnitelma on opetushenkilöstön tiedossa. 

Arvioinnissa korostuu luokkatasoinen yhteistyö. Lukuvuoden aikana luokan- ja aineenopettajat käyvät 
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palaute- ja arviointikeskusteluja oppilaiden sekä vanhempien kanssa. Lisäksi lukuvuoden päätteeksi 

käydään luokittainen arviointikeskustelu, johon osallistuu koko opettajakunta. 

Oppilaan kehitystä seurataan kirjallisten ja suullisten töiden, itsearvioinnin ja arviointikeskustelujen avulla, 

ja siitä annetaan palautetta myös huoltajille. 

Lukuvuoden aikana tehdään sähköistä portfoliota osana oppilasarviointia. 

Portfolio arvioinnin työkaluna  

 Koulussamme käytetään Google Sites ja Google Classroom -arviointityökaluja. Lukuvuoden alussa 

portfolioihin kirjataan oppiainekohtaisia tavoitteita ja sisältöjä. Oppilas kirjaa myös omia tavoitteitaan. 

Lukuvuoden aikana portfolioon tallentuu oppilaan tekemiä töitä, testejä, kokeita sekä itse- ja 

vertaisarviointeja. Opettajat antavat oppilaalle henkilökohtaista palautetta portfolion kautta. Portfoliota 

voidaan tarkastella arviointikeskustelussa yhdessä huoltajan kanssa. Tavoitteiden toteutumista 

tarkastellaan oppilaiden ja opettajien kesken lukuvuoden aikana.  

Portfolion käyttämisellä arviointitietoa annetaan oppilaan edistymisen lisäksi hänen vahvuuksistaan ja 

kehittämisalueistaan.  

  

  

3.3.2 Monialaisten opintojen toteuttaminen esim. ilmiöt 
 

Ilmiöpohjaisilla oppimiskokonaisuuksilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista, tietojen ja taitojen eheytettyä 

opiskelua, jossa tarkastellaan todellisen maailman ilmiötä oppiainerajat ylittäen. Jokainen oppilas opiskelee 

vähintään kaksi tällaista oppiainerajat ylittävää, pitkäkestoista monialaista oppimiskokonaisuutta 

lukuvuoden aikana. Ilmiöpohjaiset oppimiskokonaisuudet koskevat kaikkia oppiaineita ja ne toteutetaan 

yhteistyössä eri oppiaineiden opettajien ja muun henkilöstön sekä yhteistyötahojen kanssa. Oppilaat 

osallistuvat oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja työtapojen valintaan sekä arviointiin. 

Ilmiöpohjainen oppiminen edistää tulevaisuudessa tarvittavaa laaja-alaista osaamista sekä yhteiskunnassa 

ja tulevassa työelämässä tarvittavia ydintaitoja. Ilmiöpohjaisessa opiskelussa tavoitteet ja sisällöt johdetaan 

laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden tavoitteista. Työskentelyote on tutkiva ja siinä käytetään 

mahdollisuuksien mukaan eri alojen asiantuntijoita sekä tieteenalojen menetelmiä ja lähteitä. 

Opetussuunnitelman mukaisesti tavoitteena on kehittää erityisesti oppilaiden osallisuutta oman opiskelun 

suunnittelussa. Oppilaat ovat aktiivisia toimijoita opiskelunsa suunnittelussa, työtapojen valinnassa ja sen 

arvioinnissa. Lisäksi oppilaskunnan toimintaa kehitetään lukuvuonna enemmän oppilaslähtöiseksi. 
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Jokainen oppilas osallistuu lukuvuoden aikana vähintään kahteen laaja-alaiseen ilmiöön. Luokissa 

toteutetaan ilmiöpohjaista opiskelua oppilaiden ikä ja kehitystaso huomioiden. Oppilaan oman 

valinnaisuuden yhtenä tavoitteena on toteuttaa säännöllisesti ilmiöpohjaista oppimista. 

Ilmiöt suunnitellaan kaikille luokka-asteille sopiviksi ja ilmiöjakson päätteeksi oppilas arvio omaa 

työskentelyään itsearvioinnin muodossa. Sen lisäksi opettaja arvioi oppilaan työskentelyä ilmiöprosessin 

aikana. 

 

 

3.3.3 Valinnaisaineiden toteuttaminen 
 

Munkkiniemen ala-asteen koulussa taito- taideaineiden valinnaiset tunnit käytetään musiikin (4 

vuosiviikkotuntia) ja käsityön (2 vuosiviikkotuntia) opiskeluun. 

Oppilaan omaa valinnaisuutta toteutetaan oppiainekokonaisuuksina yhteensä kolme vuosiviikkotuntia. 4-6 

luokilla on yksi vuosiviikkotunti. Valinnaisuus toteutetaan oppilaiden omana valintana. Opiskelussa 

syvennetään valitun oppiaineen opetussuunnitelman tavoitteita. 

Oppilas valitsee kaksi lukuvuoden aikana opiskeltavaa valinnaisainekokonaisuutta. Kunkin kurssin kesto on 

noin 7 viikkoa. Valinta tehdään seitsemästä eri vaihtoehdosta: 

  

1. Hyvinvointi (kehon hyvinvointiin tähtääviä harjoitteita, hyvän ravinnon perusteita, 
tutustutaan mm. joogaan yms.) 

2. Digipaja (monipuolisia harjoitteita ja pienimuotoisia tehtäviä, digijulkaisuja koulun ja 
oppilaiden omia laitteita käyttäen) 

3. Kädentaidot (tekstiilitöitä ja teknisiä käsitöitä oppilaiden omasuunnitteluna, mahdollisesti 
pari- tai ryhmätöitä) 

4. Ulkoliikunta (monipuolisia liikuntaharjoitteita, pallopelejä ja yksilöliikuntaa koululla ja 
lähimaastoissa) 

5. Draama (Harjoitellaan ilmaisua ja tuotetaan pieniä näytelmiä ja tuokiokuvia rekvisiitan kera. 
Mahdollisesti myös esitetään muulle koululle?) 

6. Kuvataide (Harjoitellaan erilaisia kuvataiteen tekniikoita maalaamisen, grafiikan ja esim. 
saven muotoilun kautta.) 

7. Ilmiömäinen tiede (Suunnitellaan ja toteutetaan kokeilun, keksimisen ja luovuuden kautta 
mielenkiintoisia ja monipuolisia fysiikan, kemian sekä ympäristö-ja luonnontieteen kokeita. 
Toiminnallisuus on tärkeää tällä kurssilla.) 

Valinnaisuuden sisällöt ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden 

saavuttamista ja hyödyntävät Helsingin ja pääkaupunkiseudun monipuolisia mahdollisuuksia. Oppilaat 



            Helsingin kaupunki                                            Pöytäkirja                      70 (16) 
            Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta 
                         13.10.2021 
 
 

 

 

 
Postiosoite   Käyntiosoite  Puhelin  Y-tunnus  Tilinro 
PL xx   xx  +358 9 310 xxxx  0201256-6  FI2922661800003009 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki xx Faksi   Alv.nro 
                                                                                                  FI02012566 

osallistetaan opintokokonaisuuksien työpajojen ja arvioinnin suunnitteluun. Heidän kiinnostuksensa 

kohteet ohjaavat tarkempia sisältöjä. 

Vuosittain toteutuvien valinnaiskurssien tulee käsitellä yhtä laajempaa kokonaisuutta: 

1. Minä ja hyvinvointi 
2. Minä ja tekniikka 
3. Minä ja ympäristö 
4. Minä ja kulttuuri 

  

3.3.4 Yhteiset opetusjärjestelyt muiden koulujen kanssa 
 

Koulullamme on liikuntatunteja Munkkiniemen yhteiskoulun tiloissa. 6-luokkalaiset tutustuvat lähiyläasteen 

toimintaan erillisen suunnitelman mukaisesti. 

Alkuopetusluokat tekevät yhteistyötä alueen päiväkotien esikouluryhmien kanssa yhteisen 

toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Koulumme kuoro osallistuu adventtikonserttiin Munkkivuoren ala-asteen kuoron kanssa. 

Koulumme kieltenopettajat tekevät yhteistyötä Greve privatskolan kanssa. Kieltenopettajat tekevät myös 

alueellista yhteistyötä opetusjärjestelyihin ja nivelvaiheen muutoksiin liittyen. 

 

 

3.3.5 Muut mahdolliset opetussuunnitelman tarkennukset 
 

Minimitunnit ylitetään tänä lukuvuotena koulun opetussuunnitelman mukaisesti kolmannella, viidennellä ja 

kuudennella luokalla: 

- Kolmannen luokan tuntimäärä on 24 (+ 1vvt) - Viidennen luokan tuntimäärä on 26 (+ 1vvt) - Kuudennen 

luokan tuntimäärä on 26 (+ 1vvt) 
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3.4 Osallisuus 

 

3.4.1 Yhteisöllinen toiminta ja työskentely 
 

Koulun opetushenkilöstö on jakautunut seuraaviin tiimeihin: 

johtoryhmä 

Jaana Östergård, apulaisrehtori 

Saija Paltiala, luokanopettaja 

Kaisa Raitala, luokanopettaja 

Anna Hinkkanen, musiikin lehtori 

  

Tiimit ja työryhmät 

luokka-astetiimit: 

 tiimi 1-2, luokkien 1-2 opettajat, tiiminvetäjä Jaana Östergård 
 tiimi 3-4, luokkien 3-4 opettajat, tiiminvetäjinä Kaisa Raitala ja Saija Paltiala 

 tiimi 5-6, luokkien 5-6 opettaja, tiiminvetäjä Anna Hinkkanen 
aineenopettajat ja erityisopettajat on jaettu tasaisesti ja tarkoituksenmukaisesti luokka-
astetiimeihin 

Kehitystiimit 

              

  Oppilaan osallisuus Tyhy Liikunta Kv Digi Ympäristö 

ja siisteys 

  

Johanna 

Ida 

Pauliina 

Elina 

Saija Paa 

Heikki 

Saara 

Piia 

Eija Fanny 

Sonja 

Kaisa 

Saija 

Minna 

Helena 

Sari 

Minni 

Laura 

Jaana 

Patrik 

Kira 

Marko 

Lauri 

Sanna 

Marja-Riitta 

Anita 

Tuula 

Anna 

Koulun viikoittainen YS-aika on jaettu seuraavasti: Opettajille on varattu työjärjestykseen säännöllinen 

yhteinen YS-aika keskiviikkoisin klo 14-15.30. Tämän ajan puitteissa kokoonnutaan yhteiskokouksiin, 

tiimikokouksiin ja luokka-astekokouksiin. Tämän lisäksi opettajien työaikaan kuuluu 1,5h vapaasti 

sijoitettavaa YS-tuntia viikkotyöjärjestykseen. 
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Koulun opettajat ovat jakaneet yhteisessä lukuvuoden aloituskokouksessa vastuualueet. Vastuuhenkilöt 

suunnittelevat alustavasti vastuualueensa toiminnan. Tarkoituksena on, että ryhmä suunnittelee 

aikatauluja, antaa tehtäviä muille ja varsinainen toiminta toteutetaan yhdessä. 

YT: Piia Uotila 

HOAY: SARI VARAJÄSENENÄ SAIJA 

DIGITUTOR: LAURI JA MARKO 

KIRJASTO: HELENA  

TURVALLISUUSASIAT:  SAARA, KAISA 

PEREHDYTYS: KAISA, ANTTI 

KÄSITYÖ: SANNA ja PATRIK 

UNICEF: HELENA 

 ALKUOPETUS: Sonja 

KUMMIYHTEISTYÖ: 1,2 JA 5,6 OPET 

SEURAKUNTA: Anna 

YHTEISVARASTO: KAISA ja SAIJA 

ANNANTALO: TUULA 

Teemat, traditiot ja juhlat 

 Lukuvuoden yhteinen aloitustilaisuus ja koulurauhan julistus 
 liikuntapäivä (Unicef-kävely) 
 Adventtikonsertti 
 floran-päivän konsertti 
 itsenäisyysjuhla 
 joulujuhla 
 kevätjuhla 
 joulukirkko 
 pääsiäiskirkko 
 kevätkirkko 

 

  

3.4.2 Oppilaiden osallisuuden toteuttaminen 
 

Oppilaan osallisuus 

Oppilaiden osallisuutta pyritään koulussamme jatkuvasti kehittämään. Oppilaiden osallisuus on yksi 

keskeinen osa koko koulun toiminnassa. Oppilaat osallistuvat jatkuvasti oman työnsä suunnitteluun ja 

arviointiin. Lisäksi oppilaskunta lisää oppilaiden osallisuutta oman suunnitelmansa mukaisesti.   



            Helsingin kaupunki                                            Pöytäkirja                      73 (16) 
            Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta 
                         13.10.2021 
 
 

 

 

 
Postiosoite   Käyntiosoite  Puhelin  Y-tunnus  Tilinro 
PL xx   xx  +358 9 310 xxxx  0201256-6  FI2922661800003009 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki xx Faksi   Alv.nro 
                                                                                                  FI02012566 

Koulussamme pyritään tuomaan esille sitä, että kaikki koulun oppilaat edustavat oppilaskuntaa. 

Oppilaskunnan kokouksiin osallistuvat pysyvästi valitut oppilaskunnan hallituksen jäsenet. Oppilaskunnan 

hallituksen jäsenet käsittelevät kokouksissa ohjaavien opettajien johdolla yhteisiä tärkeitä asioita, joista he 

tiedottavat luokkiin. Toiminnan tavoitteena on myös, että oppilaskunnan hallituksen jäsenet pääsevät 

toteuttamaan erilaisia tempauksia ja tapahtumia.   

Oppilaat osallistuvat oppilaskunnan hallituksen kokouksiin noin kerran kuussa. Oppilaat pääsevät 

vaikuttamaan tänä lukuvuonna oppilaskunnalle suunnattujen varojen käyttämiseen, kouluviihtyvyyteen 

sekä yleiseen koulunkäyntiin liittyvään päätöksentekoon. Perinteisesti järjestettyjen tapahtumien ja juhlien 

lisäksi oppilaskunnan hallitus suunnittelee myös teemapäiviä tai -viikkoja.   

Osallisuustiimin vastuuhenkilö on Pauliina Viinikainen ja varahenkilönä Johanna Bredin. Muita 

oppilaskunnan ohjaavia opettajia ovat Elina Harju, Saija Paasikoski ja Lehtisaaren koululla Ida Tervo. 

Oppilaskuntaan on valittu hallituksen jäsenet (pääjäsen ja varajäsen) syyskuun 2021 aikana.   

Oppilaskunnan kokouksessa (30.9.2021) tutustuttiin muihin oppilaskunnan jäseniin ja suunniteltiin 

alustavasti lukuvuoden 2021-2022 oppilaskunnan vuosikelloa.   

Syksyllä on tarkoitus pohtia oppilaiden kanssa Ruutirahan käyttökohteita ja suunnitella yhteisiä tapahtumia 

ja toimintaa koronatilanne huomioiden.   

Vuosikelloon on oppilaskunnan ensimmäisissä kokouksissa ideoitu seuraavia teemapäiviä ja tapahtumia:  

  

Lokakuu  

 lukukuu, Aleksis Kiven päivä (oppilaat lukevat omia lempikirjojaan keskusradion kautta)  
 sadonkorjuuteema, piirustuskilpailu   
 Halloween, teemapukeutuminen  

  

Marraskuu  

 pikkujoulut, oppilaskunnan tontturastit (oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukevat päivän ajan 
joulukertomuksia esim. kellarissa eri oppilasryhmille)  

  

Joulukuu  

 ruokalan koristelua, hiljainen ruokailu  
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 joulukorttipaja  
 joululaulut, tervehdykset  
 joulukalenteripussit: oppilaskunnan keksimät ideat, joita luokissa vuorotellen nostetaan   

  

Tammikuu  

 Tanska (ystävyyskoulu) -projekti  

  

Helmikuu  

 ystävänpäivän pukeutumisteema, kortit, ystävyyttä kuvaava valokuvauskilpailu  

  

Maaliskuu  

 Earth Hour, sähkötön perjantai  

  

Huhtikuu  

 pääsiäinen, suklaamunien piilotus luokkiin  

  

Toukokuu  

 vappurieha  
 liikuntapäivä 

 

 

3.4.3 Kodin ja koulun yhteistyö 
 

1. luokkien tutustumistilaisuus järjestettiin toukokuussa etäyhteyden välityksellä. Lisäksi tulevat oppilaat 

tutustuivat opettajan johdolla koulun toimintaan toukokuun aikana.  
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Kaikkien luokkien omat vanhempainillat järjestetään mukaan syyskuussa etäyhteyden välityksellä. 

Tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille järjestetään infoilta tammikuussa 2022. 

Lukuvuoden aikana luokanopettajat tapaavat oppilaiden vanhemmat yksitellen arviointikeskusteluissa. 

  

Munkkiniemessä ja Lehtisaaressa toimivat vanhempainyhdistykset, jotka tukevat koulun kasvatustehtävää 

oman toimintasuunnitelmansa mukaisesti. 

 

 

3.5 Perusopetusta tukeva muu toiminta 

 

3.5.1 Kerhotoiminta 

 

Munkkiniemen ala-asteella ja sen lähialueella järjestettäviä kerhoja 2021-2022. Koulun oma kerhotoiminta 

täydentyy syksyn aikana. 

Kuoro 

Bändikerho 

Laskettelu 

Showtanssi 

Kansallinen lastenliitto järjestää Munkkiniemen ala-asteella showtanssitunteja perjantaisin, 7-

9v ja 10-12v ikäryhmille. Tunnit pidetään perjantaisin alkaen klo 14:00 ja 14:45. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.lastenliitto.fi/helsinki/kerhot"   

  

Kielikerhot: 

 English Club . Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.linguajoy.fi 

http://www.lastenliitto.fi/helsinki/kerhot
http://www.linguajoy.fi/
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Helsinki toteuttaa OKM:n tuella harrastamisen Suomen mallia, jossa halutaan mahdollistaa jokaiselle 

lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen. Laadukkaat harrastukset tukevat 

lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäisevät syrjäytymistä. Harrastusten maksuttomuus tukee 

yhdenvertaisuutta. Munkkiniemen ala-asteen koulussa harrastamisen mallin kerhoista toteutuu:  

 Parkour-kerho 
 Elokuva-kerho 

 

 

3.5.2 Aamu- ja iltapäivätoiminta 
 

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja 

ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien 

alkua.  Aamupäivätoiminta on tarkoitettu 1.-2. vuosiluokan oppilaille. Lisäksi toimintaan voivat ilmoittautua 

3.-4. luokkien erityisen tuen oppilaat. Toimintaa järjestetään ennen varsinaisia oppitunteja. 

 Munkkiniemen aamupäivätominnan ohjaajana toimii kouluavustajat Jatta Turunen ja Jukka 
Virlander. Lehtisaaren toimipisteessä aamupäivätoiminnasta vastaavat luokanopettajat ja 
koulunkäyntiavustaja Yusra Hassan. 

Iltapäivätoimintaa järjestetään 1.-2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen. Koulujen 

ryhmämuotoista (perusopetuksen) iltapäivätoimintaa järjestävää Munkkiniemen ala-asteen koulun tiloissa 

iltapäiväkerho Paila, joka on yksityinen palveluntuottaja. Lehtisaaressa iltapäivätoimintaa järjestää 

Munkkiniemen seurakunta. 

Lisäksi leikkipuisto Munkki järjestää iltapäivätoimintaa koululaisille. 

3.6 Tapahtumakalenteri 

 

 VUODEN TAPAHTUMAT 

 

 Koulun alku 
 Vesot 9.8., 10.8. 
 22.12. syyslukukausi loppuu  
 18.- 22. 10 syysloma 
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 13.10. toimintasuunnitelman käsittely johtokunnassa. Yrityskylävierailu 6. luokat. 
 14.10. siivouspäivä 
 Koulurauhan julistus xx 
 Euroopan kielten päivä 26.9. 
 24.10. YK:n päivä 
 31.10. Halloween 
 Tasa-arvoviikko 44? 
 Arviointiviikko viikko 47/48? 
 6.11. Svenska Dagen 
 20.11. Lasten oikeuksien päivä 
 27.11. Adventtikonsertti 
 Lucia 13.12. 
 Itsenäisyystanssit 2.12. (5. luokat) ja 14.12. (nelosille) 
 3.12. Itsenäisyyspäivän juhlistaminen 
 20.12. Normaali koulupäivä? 
 21.12. Jouluradio (5.luokat 9.00 - 10.30), Joulukirkko (12.15) Kotiin 13.00 
 22.12. Puuro, yhteislaulut + 3. luokkalaisten esitykset 
 5.2. Runebergin päivä 
 14.2. Ystävänpäivä 
 Maaliskuu: frankofonia 
 Talviloma viikko 8 
 28.2. Kalevalan päivä 
 22.3. Maailman vesipäivä 
 Unicef-kävely huhtikuu 
 Pääsiäiskirkko 14.4. 
 1.5. Vappu  
 Eurooppa-päivä 9.5.  
 Liikuntapäivä toukokuu 
 Flooran päivän konsertti 13.5.  
 Lukuvuosi päättyy 4.6. 
 Kevätjuhla viikolla 22 

 

3.7 Koulun toiminnan arviointi 

 

 Kunta10-kysely/Fiilari-kysely on merkittävä työkalu koulun toiminnan arvioimisessa. Kyselyn 
tulokset esitellään opettajainkokouksessa ja kyselyn perusteella laaditaan koulun 
kehittämissuunnitelma. Kyselyn tuloksena esille nousseisiin ongelmiin etsitään ratkaisua 
yhdessä työyhteisön kanssa. 

 Kouluterveyskysely toteutetaan Kaskon laatiman suunnitelman mukaisesti. Tulokset käsitellään 
joulukuussa 2021 ja niitä käytetään apuna oppilaiden hyvinvointisuunnitelmassa. 

 Koulun toimintaa arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa. Toimintaa 
kehitetään jatkuvasti ja esiin tulleita ongelmia korjataan heti. Opettajien YS-aika antaa 
mahdollisuudet koulun toiminnan yhteisölliselle arvioimiselle ja kehittämiselle. 
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 Asiakaskokemuskysely. Kyselyn perusteella valitaan kaksi kehittämiskohdetta;  
o Viime lukuvuonna tehdyn kyselyn perusteella kehittämiskohteiksi osoittautui koulun 

kerhotoiminta ja kiusaamisen vastainen ohjelma. 
 3 lk:n oppimistuloksia mittaava pitkittäistutkimus (Karvi) 
 Oppilashuoltosuunnitelman mukainen hyvinvointikysely 

 

3.7.1 TUPA 2021: Maailman toimivin kaupunki: asukas- ja 
käyttäjätyytyväisyys on tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita 
 

Viime lukuvuonna toteutetun kyselyn perusteella kehittämiskohteiksi osoittautui koulun kerhotoiminnan 

monipuolistaminen ja kiusaamisen vastainen ohjelma. 

Munkkiniemen ala-asteella ja sen lähialueella järjestettäviä kerhoja 2021-2022. Koulun oma kerhotoiminta 

täydentyy syksyn aikana. 

Kuoro 

Bändikerho 

Laskettelu 

Showtanssi 

Kansallinen lastenliitto järjestää Munkkiniemen ala-asteella showtanssitunteja perjantaisin, 7-

9v ja 10-12v ikäryhmille. Tunnit pidetään perjantaisin alkaen klo 14:00 ja 14:45. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.lastenliitto.fi/helsinki/kerhot"   

  

Kielikerhot: 

 English Club . Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.linguajoy.fi 

  

Helsinki toteuttaa OKM:n tuella harrastamisen Suomen mallia, jossa halutaan mahdollistaa jokaiselle 

lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen. Laadukkaat harrastukset tukevat 

lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäisevät syrjäytymistä. Harrastusten maksuttomuus tukee 

yhdenvertaisuutta. Munkkiniemen ala-asteen koulussa harrastamisen mallin kerhoista toteutuu:  

http://www.lastenliitto.fi/helsinki/kerhot
http://www.linguajoy.fi/


            Helsingin kaupunki                                            Pöytäkirja                      79 (16) 
            Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta 
                         13.10.2021 
 
 

 

 

 
Postiosoite   Käyntiosoite  Puhelin  Y-tunnus  Tilinro 
PL xx   xx  +358 9 310 xxxx  0201256-6  FI2922661800003009 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki xx Faksi   Alv.nro 
                                                                                                  FI02012566 

 Parkour-kerho 
 Elokuva-kerho 

  

Kiusaamisen vastainen ohjelma 

Kiusaamisen vastainen ohjelma eli KVO13 koostuu 13 keinosta kiusaamista vastaan. Se on työkalupakki 

kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja jälkihoitoon. Ohjelman tarkoituksena on auttaa 

tunnistamaan kiusaaminen ja opettaa reagoimaan siihen oikein. 

Lukuvuoden aikana kehitetään erityisesti KVO13-ohjelman seuraavia kohtia: 

1. Sosiaalisia- ja tunnetaitoja kehittävät ohjelmat 
o Koulussa otetaan käyttöön hyvinvoinnin vuosikello 
o Lisäksi koulussa käytetään tapauskohtaisesti eri vuorovaikutustaitoja vahvistavia 

ohjelmia. Oppilashuoltoryhmä suunnittelee kullekin opetusryhmälle kohdistuvat 
ohjelmat. 

Vuorovaikutustaitoja vahvistavat ohjelmat: 

o Aggression Replacement Training (ART) 
o Arvokas 
o Askeleittain 
o Friends 
o Hyvää mieltä yhdessä 
o KiVa Koulu 
o Kannustusryhmämenetelmä: stoppi koulukiusaamiselle 
o Liikkuva koulu 
o Verso – Vertaissovittelu 

2. Jokainen luokka laatii yhdessä säännöt kiusaamisen estämiseksi 
o Laadittu lukuvuoden alussa jokaisessa opetusryhmässä. 

3. Jatkuva ryhmäyttäminen 
o Luokanopettaja vastaa luokan jatkuvasta ryhmäyttämisestä 
o hyvinvoinnin vuosikellossa on esitetty lukuvuoden runko ryhmäyttämiselle 
o ulkopuoliset toimijat auttavat tarvittaessa luokan ryhmäytyksessä (esim. 

Munkkiniemen nuorisotoimi, srk) 
4. Nimikkoaikuinen paljon kiusatulle oppilaalle 

o Oppilashuoltoryhmä osoittaa nimikkoaikuisen kiusatuksi tulleelle oppilaalle. 
5. Oppilaiden hyvivointiprofiilii 

o Koulun oma kysely oppilaille käsitellään oppilashuoltokokouksissa. 
 Jokaiselle luokalle määritellään kehittämiskohteet erillisen 

oppilashuoltosuunnitelman mukaisesti. 

  

http://www.suomenart.com/mika-art-on/
http://peda.net/veraja/espoo/kalajarvi/opo/erityisopetus/art
http://www.hogrefe.fi/index?product_id=801
http://www.asemanlapset.fi/fi/toimintamuotomme/friends
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%c3%a4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/hyv%c3%a4%c3%a4-mielt%c3%a4-yhdess%c3%a4
http://www.kivakoulu.fi/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAVpnwnZWVJLOzTSSYvKlgPbwfmuZb3Kt
http://www.liikkuvakoulu.fi/liikkuva-koulu
http://www.ssf-ffm.com/vertaissovittelu
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4. KOULUN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT SUUNNITELMAT 
 

4.1 Turvallisuus (vrt. turvallisuuskansio) 

 

4.1.1 Pelastussuunnitelma 
 

Pelastussuunnitelma on päivitetty turvallisuuskansion päivityksen yhteydessä 5.10.2021. 

  

4.1.1.1 Lukuvuoden tarkennukset 

Pelastussuunnitelma on päivitetty. Pelastussuunnitelma löytyy opettajainhuoneen turvallisuuskansiosta. 

Sähköinen tiedosto on jaetuissa tiedostoissa 0365 opehuoneessa. 

Turvallisuusvastaavana toimivat: Kaisa Raitala, Saaramaria Turunen ja Antti Pesonen 

Poistumisharjoitus pidetään kaksi kertaa lukuvuodessa. Syyslukukauden poistumisharjoitus toteutetaan 

joulukuussa. Kevään poistumisharjoitus toteutetaan maaliskuussa 2022. 

Sisäänsuojautumisharjoitus pidetään kerran lukuvuodessa johtamisharjoituksena. 

 

4.1.2 Kriisisuunnitelma 
 

Kriisisuunnitelma sijaitsee opettajainhuoneessa turvallisuuskansiossa. Suunnitelma on päivitetty 

1.9.2021 turvallisuuskansion päivityksen yhteydessä. 

 

4.1.2.1 Lukuvuoden tarkennukset 

 

Kriisiryhmään kuuluvat: 

rehtori Antti Pesonen 

apulaisrehtori Jaana Östergård 

koulupsykologi Lauri Janhunen 
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koulukuraattori Satu Sinisalo 

terveydenhoitaja Nina Paavola 

Kriisisuunnitelma on päivitetty 1.9.2021. 

4.1.3 Järjestyssäännöt 
 

Munkkiniemen ala-asteen järjestyssäännöt 

1. Koulualueeseen kuuluvat koulurakennukset ja piha-alueet. Koulupäivän aikana pysyn 
koulualueella ja pidän yhdessä muiden kanssa huolta siitä ja sen siisteydestä. 

2. Huolehdin sekä omista että yhteisistä tavaroista ja kunnioitan toisten omaisuutta. Korvaan 
aiheuttamani vahingon. 

3. Kouluaika on lukujärjestyksen mukainen työpäivä. Noudatan koulun aikatauluja. 
4. Välitunnilla menen ulos ja sen päätyttyä tulen ripeästi tunnille. Noudatan välituntisääntöjä. 
5. Koulun käytävillä ja portaissa liikun rauhallisesti. 
6. Säilytän polkupyöräni ja potkulautani yms. välineet niille varatuissa telineissä enkä käytä 

niitä välituntien aikana. 
7. Pidän huolta, että koulussamme ei kiusata ketään. Koulussamme ei suvaita minkäänlaista 

syrjimistä tai kiusaamista. 
8. Kunnioitan toisia ja suvaitsen erilaisuutta. 
9. Käyttäydyn hyvien käytöstapojen mukaisesti ja käytän asiallista kieltä. 
10. Annan kaikille työrauhan. 
11. Ruokailen hyviä tapoja ja ruokalan sääntöjä noudattaen. 
12. Koulupäivän aikana käytän kännykkää ja muita laitteita vain opettajan luvalla. 

Koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on taata kaikille turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä työympäristö. 

 

4.1.4 Vaarojen arviointi 
 

Seuraava vaarojen arvioinnin päivitysajankohta on marraskuussa 2021. 

Vastuuhenkilö: rehtori 
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4.2 Hyvinvointi 

 

4.2.1 Oppilashuoltosuunnitelma 
 

Moniammatillinen tuki 

Perusopetuslain 31 a §:n mukaan oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen 

edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen 

vuorovaikutuksen kulttuuria ja 

varmistetaan jokaiselle tasavertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus, jota kouluarjen toimintatavat ja 

käytännöt tukevat. Oppilashuoltotoiminta kuuluu jokaiselle kouluyhteisössä toimivalle aikuiselle 

yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa; lasten ja nuorten hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia. Lisäksi 

oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. 

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana toimintana, jota 

koordinoi koulullamme moniammatillinen ryhmä. Ryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi 

kouluyhteisön ja oppilasryhmien toimintaa tavoitteenaan tukea kouluyhteisön, luokkien ja oppilasryhmien 

kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvallisuutta. Toiminta perustuu luottamukseen, vastuullisuuteen ja 

osallistavaan yhteistyöhön koulun henkilökunnan, oppilaiden, huoltajien ja viranomaisten/asiantuntijoiden 

kanssa. Oppilashuoltotyöryhmän jäseninä ovat koulupsykologi, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja 

ja rehtori. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua muita asiantuntijajäseniä, esim. poliisi, koululääkäri, 

kolmannen sektorin edustaja, nuorisotyöntekijä tai oppilasedustajia. Yhteisöllisessä 

oppilashuoltotoiminnassa ei käsitellä yksittäisiä oppilasasioita. 

Yksilöllinen oppilashuolto muodostuu kouluterveydenhuollosta, psykologi- ja kuraattoripalveluista sekä 

monialaisesta oppilashuollosta. Kun kenellä tahansa kouluyhteisön työntekijällä herää huoli oppilaasta, hän 

keskustelee asiasta ensimmäiseksi kyseisen oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Oppilaan ja huoltajan 

kanssa voidaan yhdessä sopia neuvottelu, johon pyydetään tarvittaessa mukaan erityisopettajaa, 

psykologia, kuraattoria tai terveydenhoitajaa. Neuvottelussa mietitään yhdessä sopivia tukitoimia oppilaan 

tilanteeseen. Myös oppilas tai huoltaja itse voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan, psykologiin tai 

kuraattoriin ja sopia tapaamisesta. 

Pedagogisista asiakirjoja on aina mahdollisuus tehdä moniammatillisessa yhteistyössä. 

Oppilashuoltoryhmä 

Puheenjohtaja: Antti Pesonen, sijaisena apulaisrehtori 

Valmistelu ja esityslistat: Antti Pesonen ja luokanopettajat 

OHR:n toiminnasta tiedotetaan opettajainhuoneen infotaululla. OHR arvioi toimintaansa yhteistyössä 
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opettajien kanssa yhteisissä palavereissa. Näissä vastuuhenkilönä on rehtori Antti Pesonen. 

Oppilaiden poissaoloja seurataan Wilmassa. Luokanopettaja puuttuu poissaoloihin tarvittaessa. 

Luokkakäsittelyt 

Jokainen opetusryhmä käsitellään moniammatillisesti lukuvuoden alussa yhdessä luokan opettajan kanssa. 

Käsittelyn tarkoituksena on kartoittaa luokkien tilanne lyhen kyselyn perusteella ja alkuvuoden aikana 

havaittu tuen tarve.  

Yhteisöllinen oppilashuolto ke 13.00–14.00 

Pääsääntöisesti rehtorin vetämä ryhmä, joka suunnittelee koulun hyvinvointia ja turvallisuutta. 

Moniammatillinen asiantuntijaryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 13–14.  Se käsittelee kaikkien 

opetusryhmien asiat yhteisöllisesti. Yhr:ssä käsitellään luokanopettajan kanssa luokkaan ja sen hyvinvointiin 

liittyviä ilmiöitä. 

Selvitetään luokan ilmapiiri, aktiivisuus, työrauha, opiskelutaidot, kiusaaminen ja tuen tarpeet. 

Yhteisöllisessä oppilashuoltokokouksissa käsitellään vain yhteisöllisiä asioita, ei yksittäisen oppilaan asioita. 

Ennen luokkapalaveria luokissa tehdään ilmapiirikyselyn, jonka tuloksia hyödynnämme palaverissa. 

Luokanopettaja ja kuraattori/psykologi esittelevät tulokset luokissa ja määrittelevät yhdessä luokan 

kehittämiskohteet. Luokanopettajat kertovat huoltajille luokan tilanteesta ja mahdollisista 

toimenpiteistä Wilma-viestin välityksellä.  

  

1. luokkakysely ennen YHR-tapaamista (oma opettaja toteuttaa) 
2. YHR-tapaaminen 

o opettajat tiedottavat itse mahdollisesta koulupäivän lyhennyksestä 
3. tulosten esittely luokissa (oma opettaja ja kuraattori/psykologi) 

o kehityskohteiden yhteinen määrittely 
4. kehittämiskohteet ja toimenpiteet Wilman kautta huoltajille 
5. seuranta kevätlukukaudella (oppilashuoltoryhmä) 

Yksilöllinen oppilashuolto ke klo 10.30-11.15 

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäiselle lapselle annettavia: 

 kouluterveydenhuollon palveluja 
 oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja 
 monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, 

terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy on tärkeää. 
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Oppilashuollon tuen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset edellytykset, voimavarat ja 

tarpeet. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet ovat tärkeitä. 

Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. 

Yksilöllinen oppilashuoltotyö kohdistuu aina yksittäiseen oppilaaseen. Se alkaa aina yhteistyössä oppilaan ja 

huoltajan kanssa. Asian vireille laittaja voi olla koulun henkilökunnan edustaja, oppilas itse tai huoltaja. 

Oppilaan ja huoltajan kanssa sovitaan yhdessä keitä oppilashuoltohenkilöitä otetaan mukaan hoitamaan 

oppilaan asiaa. 

 Laaja-alainen erityisopettaja edustaa oppilashuoltoryhmässä oppimisvaikeuksien ja 
erityiskasvatuksen osaamista. Hän pyrkii tunnistamaan oppimisvaikeudet mahdollisimman 
varhain yhteistyössä luokanopettajan kanssa. Lisäksi erityisopettaja toimii opettajan tukena 
suunniteltaessa oppilaalle tarkoituksenmukaisia tukimuotoja. 

 Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen. Hän on mukana oppilashuoltotyössä, 
kun oppilas tarvitsee tukea esim. käyttäytymisen, sosiaalisten suhteiden, perhetilanteen, 
tunne-elämän vaikeuksien tai akuuttien kriisin kanssa. 

 Koulupsykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Työtehtävät jakautuvat 
asiakas- ja konsultaatiotyöhön sekä asiantuntijatehtäviin. Koulupsykologiin otetaan yhteyttä 
esim. tunne-elämän ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. 

 Kouluterveydenhoitaja vastaa oppilaiden kokonaisterveydentilasta. Hän tukee lapsen 
tervettä kehitystä ja kasvua sekä pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että lasten ja nuorten 
arvot ja asenteet kehittyvät terveyttä edistävään suuntaan. 

  

Pedagoginen tuki 

Pedagodinen tuki on oppilaan opetuksen ja pedagogisen tuen järjestämistä perusopetuslain mukaisesti. 

Pedagogisen tuen määrittelyssä on läsnä vain ne tahot, joita tuen järjestäminen koskee. 

 Pedagogisten asiakirjojen moniammatillinen laadinta ja käsittely 
 Pedagogisten asiakirjojen määräaikaistarkastukset 

Oppilaan tuki on määritelty moniammatillisessa yhteistyössä. Opettajien työn tueksi on tehty "oppilaan tuki 

ja oppiskelijahuolto" -kansio, mikä pitää sisällään  

1.Kolmiportaisen tuen määrittelyn ja esittelyn, sekä tukimateriaalin 

2. Pedagogiset asiakirjat 

3. Psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan tuki / psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tuki 

4. Oppilaan haastava käyttäytyminen 
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5. Poissaoloihin puuttuminen 

  

Oppilashuoltotyön tavoitteena on kartoittaa, ennaltaehkäistä ja auttaa selvittämään ongelmia, jotka 

aiheuttavat esteitä oppilaan säännölliselle koulunkäynnille ja menestymiselle koulutyössä. 

Oppilashuoltoryhmä kehittää koulua kokonaisvaltaisesti parantaakseen oppilaiden hyvinvointia ja koulun 

ilmapiiriä. 

Kouluterveydenhuolto 

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvointia uhkaavat 

tekijät pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain. Tukea tarvitseva oppilas ohjataan tarvittaessa 

koulun ulkopuolisen avun piiriin. 

Kouluterveydenhuollossa tehdään yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa muiden lapsen elämässä olevien 

yhteistyöverkostojen kanssa. Oppilaan sairaudet hoidetaan pääsääntöisesti terveysasemalla. 

Munkkiniemen ala-asteen koulun terveydenhoitaja on Nina Paavola (ke-pe). Terveydenhoitaja tapaa 

oppilaan terveystarkastuksissa vuosittain. Oppilas ja tarvittaessa koko perhe voi hakeutua myös 

omatoimisesti terveydenhoitajan vastaanotolle. Terveydenhoitajan tavoittaa puhelimella tai sähköisen 

asioinnin kautta (asiointi.hel.fi). 

Koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan kouluterveydenhoitajan kautta. Lääkärintarkastukset ovat 

pääsääntöisesti ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Niukan lääkäriresurssin vuoksi on 

mahdollista, että kaikkia tarkastuksia ei voida toteuttaa. Kannustamme huoltajia ottamaan yhteyttä 

terveydenhoitajaan, jos teillä on huolta oppilaan hyvinvoinnista. Näissä tapauksissa varataan tarpeen 

mukaan aika koululääkärille. 

Tapaturmat ja sairastaminen 

Koulupäivän aikana sattuneet pienet tapaturmat hoidetaan koulussa yhdessä koulun muun henkilöstön 

kanssa. Vakavammissa tapaturmissa oppilas ohjataan kaupungin terveysasemalle. Tapaturmasta 

ilmoitetaan välittömästi huoltajille, jotka ovat vastuussa lapsen saattamisesta hoitoon. Oppilaan 

sairastuessa koulupäivän aikana asiasta ilmoitetaan huoltajille. 

Suun terveydenhuolto 

Helsingin peruskoululaisten hampaat hoidetaan koulua lähinnä olevassa hammashoitolassa tai liikkuvana 

palveluna yhdessä kouluterveydenhuollon kanssa. 

Ekaluokkalaiset kutsutaan terveystarkastukseen syyslukukaudella. 
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Jokaiselle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, johon koululainen osallistuu määrittelemällä omahoidon 

tavoitteet yhdessä ammattilaisen kanssa. 

Hoitosuunnitelmassa määritellään perushoidon taso ja tarkastusten aikavälit tai määritellään erityisen 

hoidon, kuten oikomisen, tarve. 

Kouluterveydenhuolto ja siihen liittyvät suun terveydenhuollon palvelut ovat oppilaalle maksuttomia. 

        

Oppilashuollon toiminta lähiopetuksen aikana 

Kun lapset ja nuoret ovat lähiopetuksessa, psykologit ja kuraattorit ovat kouluilla ja pitävät 

yksilövastaanottoja ja tapaavat oppilaita myös ryhmämuotoisesti. Koulussa panostetaan yhteisöllisyyttä 

vahvistaviin toimiin kuten ryhmäytymiseen. 

Yhteisöllisessä oppilashuollossa arvioidaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää kokonaistilannetta. Tätä 

varten oppilashuoltohenkilöstö voi tehdä esim. luokkakohtaisia kyselyjä ja kartoituksia. 

Oppilashuollon toiminta etäopetuksen aikana 

Etäopetusjakson aikana psykologit ja kuraattorit toimivat osin koululla, osin etäyhteyden kautta. Painopiste 

on oppilaiden yksilöllisessä tukemisessa ja yhteyttä omiin asiakkaisiin voidaan pitää tavattaessa päivittäin. 

Oppilashuoltohenkilöstö tekee yhteistyötä opettajien kanssa etäopetuksen aikaisen oppimisen ja 

hyvinvoinnin kokonaistilanteen seuraamisessa. He käyvät myös keskustelua oppilasryhmien kanssa 

jaksamisesta poikkeusoloissa. Oppilashuollon henkilöstö voi seurata oppitunteja tai vetää ryhmiä 

etäopetuksen aikana. 

Psykologit ja kuraattorit ottavat uusia asiakkaita tavallista matalammalla kynnyksellä silloin, kun on syytä 

vähänkään epäillä opetuksesta poissaoloa, tilanteeseen sopimatonta käyttäytymistä tai psyykkiseen 

kuormitukseen liittyviä pulmia. Lapsille ja huoltajille jaetaan hyvinvointiin liittyviä ohjeita myös sähköisten 

viestintäkanavien kautta. Oppilashuollon Jelppii -chatilla on laajennettu aukioloaika poikkeusopetusaikana. 

  

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminta jatkuu koulussa etäopetusjakson aikana. 

  

  

http://jelppii.fi/
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4.2.2 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
 

Koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin. Tasa-

arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Tytöillä ja pojilla tulee olla samat 

mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Oppimisympäristöjen järjestäminen, opetus ja 

oppiaineiden tavoitteet tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvoa edistetään ja 

syrjintää ehkäistään tavoitteellisesti, oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Yhdenvertaisuuslain 

mukaan koululla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki 

ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin tai muun henkilöön liittyvän 

syyn perusteella. 

Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa koulussa jokainen oppilas tuntee olonsa turvalliseksi ja uskaltaa olla 

oma itsensä. Suunnitelmaan liittyvien, yhdessä sovittujen toimenpiteiden avulla oppilaat ja koulun 

henkilökunta sitoutuvat kouluyhteisönsä kehittämiseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotavoitteet 

huomioiden. 

Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät helsinkiläisessä koulussa vuorovaikutuksessa 

keskenään. Kouluyhteisö arvostaa jokaisen oppilaan omaa kielellistä ja katsomuksellista monimuotoisuutta 

sekä maamme kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä. Koulussa tutustutaan erilaisiin kulttuuritraditioihin, ja 

näiden ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti. Koulussa opetellaan yksilöiden ja ryhmien 

välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. Oppilaalla on perusoikeus omaan kieleen ja 

kulttuuriin. 

Koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta on selvitetty oppilaille tehdyillä kyselyillä keväällä 21 ja 

syksyllä 21. Lisäksi oppilaiden ja opettajien välisten keskustelujen ja oppilashuoltoryhmän tekemien 

hyvinvointikyselyjen perusteella on kartoitettu oppilaiden näkemyksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

toteutumisessa.  

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään keskittymällä muutamaan konkreettiseen toimenpiteeseen 

kerralla. Toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia arvioidaan vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä ja 

toteutuneiden toimenpiteiden tilalle valmistellaan uusia toimenpiteitä. Varsinainen tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys mukaan lukien oppilaiden koulukohtaiset kyselyt tehdään kolmen 

vuoden välein. 

Koulun rehtorin tehtävänä on varmistaa, että koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, siihen 

liittyvistä toimenpiteistä ja muutenkin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä tiedotetaan koulun 

oppilaita, heidän huoltajiaan ja koulun henkilöstöä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on koko 

kouluyhteisön asia. 

Koulumme monipuolisena oppimisympäristönä tukee oppilaan kasvua, oppimista ja itseohjautuvuutta sekä 

mahdollistaa oppilaan oman toiminnan arvioinnin. Se ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimisen tavat, 

innostaa ja kannustaa oppimiseen sekä tarjoaa haasteita kasvulle ja kehittymiselle. 
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Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja 

niihin puuttumiseen. Tähän saadaan lähtökohta jo nivelvaiheiden yhteistyöllä sekä koulun sisäisellä 

asiantuntijayhteistyöllä. Opetus ja arviointi suunnitellaan oppilaiden yksilölliset tarpeet ja kyvyt 

huomioiden. 

Munkkiniemen ala-asteen koulun keskeinen tavoite on luoda turvallinen ja ilmapiiriltään ystävällinen koulu, 

jossa oppilaan osallisuus ja hyvinvointi huomioidaan kaikessa arkisessa toiminnassa. 

  

4.2.2.1 Lukuvuoden työtä koskevat tarkennukset 

 

Lukuvuoden kehittämiskohteet. 

1. sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen 
2. oppilaiden osallisuuden lisääminen 

  

1. Oppilaille tehtyjen kyselyiden perusteella on havaittu, että osa oppilaista asettaa itselleen 
paljon vaatimuksia ja eivät ole tyytyväisiä omiin suorituksiinsa koulussa. Lisäksi havaittiin, 
että osa oppilaista tarvitsee enemmän toimintaa ja vaihtelua oppitunneille, jotta he 
pystyvät keskittymään työskentelyyn paremmin.  

o Tukimateriaalia opettajille 
 OPH:n opas tasa-arvo on taitolaji 
 huomaa hyvä - vahvuusvaris 
 hyvä tyyppi- kirja 
 Hyvinvoinnin vuosikello - ryhmäyttämisharjoituksia 

o Ilmiöviikko aiheesta kaikille yhteinen koulu / tasa-arvoinen koulu lokakuussa 
 viikko suunnitellaa yhteissuunnitteluajalla 

o oppimateriaaleja seurataan tasa-arvon näkökulmasta 
o oppilaita ohjataan arvioimaan kriittisesti internetin sisältöjä ja käyttämään 

sosiaalista mediaa järkevästi, vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä 
kotien kanssa 

o ohjataan tasa-arvoista kielenkäyttöä, jossa opettajat toimivat esimerkkinä ja 
käsitteiden selventäjinä 

o oppiaineiden ryhmäjakoja ei toteuteta sukupuolen perusteella 
o oppilaat velvoitetaan kunnioittamaan yksilön koskemattomuutta ja suvaitsemaan 

erilaisuutta 
o Liikkuva-koulu suunnitelman on tarkoitus lisätä oppilaiden aktiivisuutta ja 

liikuntaa koulupäivän aikana 
o Harrastamisen mallin kerhotoiminta lisää oppilaiden aktiivisuutta koulupäivän 

jälkeen 
o oppilashuoltosuunnitelma tukee tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä 
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2. Kyselyjen perusteella oppilaiden osallisuuden tunne on hyvä. Oppilaiden osallisuuden 
kehittämistyötä jatketaan erillisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. 

o Oppilaiden osallisuus -tiimi suunnittelee oppilaiden osallisuutta lisääviä toimia 
o Oppilaskunnan hallitus suunnittelee oppilaille kohdistuvia tapahtumia 
o Oppilaiden ryhmäyttämisharjoitukset - hyvinvoinnin vuosikello 

  

 Rehtori ja johtoryhmä vastaavat tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
toteutumisesta. 

 

4.2.3 Työhyvinvointisuunnitelma 
 

Koulun yhteistoimintavastaava Piia Uotila toimii rehtorin työparina TYHY-asioissa. Lisäksi koulun 

johtoryhmä suunnittelee virkistystoimintaa opettajakunnalle. 

TYHY-suunnitelmassa otetaan huomioon Kunta10-kysely/Fiilari-kysely, työpaikkaselvitys ja koulun omat 

selvitykset työhyvinvointiin liittyen. Molemmilla selvitetään henkilökunnan kuormitustekijöitä. 

Henkilökunnan kuormitustekijöihin on kiinnitetty huomiota koulun kehittämissuunnitelmassa ja YS-

suunnitelmassa. 

Opetushenkilökunta suunnittelee yhteistä virkistystoimintaa. Tavoitteena on monipuolinen 

virkistystoiminta, joka tukee positiivista toimintakykyä ja yhteistoimintaa. Koululle on myös mahdollista 

saada työnohjausta tukemaan opettajien työtä. 

 Työympäristön terveellisyyteen liittyvät toimenpiteet on tehty valmiiksi. 
 Työnohjaus 

o rehtori 
 Henkilökohtainen tuki ja suunnitelma työhyvinvoinnista 

o tavoitekeskustelut syksy 2021  ja kehityskeskustelut kevät 202 
 Opettajat vastaavat työterveyskyselyyn, josta saavat henkilökohtaisen palautteen. 
 virkistyssuunnitelma 

o Tyhy-tiimin aikataulurunko 2021-2022 
syyskuu 
- sporttiklubin frisbeegolf 21.9. 
lokakuu 
- joogaa opettajien salivuorolla ti 12.10. 
- luontoretki Laajalahteen (ke 13.10.) 
- opettajien päivän leffalippuarvonta (2 lippua) 5.10. 
marraskuu 
- pikkujoulut 19.11. koululla (leffalippuja palkinnoksi pikkujoulujen 
kisailuista) 
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- viininmaistelu kuun alkupuolelle (Saara: pitäis onnistua) 
joulukuu 
- jouluaskartelu / joulukässä / kukkaklubi, itsenäisyyspäivän viikolla: 
7.-10.12 
tammikuu 
- lumikenkäily (Saara kyselee kenkiä), jos lumitilanne sallii 
helmikuu 
- salainen ystävä ystävänpäiväviikolla 
- laskiaistiistain opepulkkamäki 1.2.2022 
maaliskuu 
- savimeisinki, dreijailua hyvässä hengessä. Eija kysyy Eskolan Heikiltä 
henkistä tukea 
- Villa Gyllenberg (museo) 
huhtikuu 
- pääsiäismunan piilotusta opehuoneessa kiirastorstaille 14.4. 
- vappu: munkkia ja kuohuvaa (holillista ja holitonta) pe 29.4. 
toukokuu 
- Amazing race helatorstaita edeltävään keskiviikkoon 25.5. 
Henkilökunnan sporttiklubi 
- kokoontuu tiistaisin klo 14-15 koulun salissa 
- erilaista sporttitouhua halukkaille, mm. jooga, koripallo, sulkapallo, 
polttopallo, salibandy, kuntopiiri, pesäpallo 
- vuorolle voi mahdollisuuksien mukaan tilata myös ulkopuolisia ohjaajia, 
jos toiveita on ja rahoitus järjestyy 

 

 

4.2.4 Kiusaamisen vastainen toimintamalli 
 

Koulumme tavoitteena on luoda yhteisöllinen toimintakulttuuri, jossa tärkeänä osana on hyvän ilmapiirin ja 

arvostavan kohtelun luominen. Tämä luo turvallisen ja erilaisuutta hyväksyvän koulun, joka 

ennaltaehkäisee kiusaamista. 

Oppilaat saavat mahdollisuuden osallistua koulutyön ja oppimisympäristöjen suunnitteluun, toteutukseen 

ja arviointiin ryhmäkohtaisesti ja oppilaskuntatyön kautta. 

Koulun oppilaat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen ryhmissä tavoitteiden mukaisesti. Huoltajille 

järjestetään mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin suunnitteluun yksilökohtaisesti 

arviointikeskusteluissa, ryhmäkohtaisesti luokkien vanhempainilloissa ja koulun yleisellä tasolla koulun 

yhteisissä tilaisuuksissa. 
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4.2.4.1 Lukuvuoden tarkennukset 

 

1. Koulun kiusaamisen ennaltaehkäisysuunnitelma oli aikaisemmin KiVa-kouluhankkeen 
mukainen suunnittelu ja toiminta. Koulumme ei ole enää mukana hankkeesssa, mutta 
jatkamme toimintaa entiseen malliin. Kiusaamiseen liittyvät asiat käsitellään ohjelman 
mukaisesti. Ongelmiin ja kiusaamiseen puututaan heti 
  

2. Koulun moniammatillinen asiantuntijaryhmä kartoittaa oppilaiden viihtyvyyttä koulussa. 
Oppilaille tehdään lukuvuosittain luokkakohtainen kysely, jolla kartoitetaan oppilaiden 
viihtymistä koulussa. Myös opettajia kuullaan säännöllisesti eteen tulleista 
käyttäytymisongelmista. Moniammatillisen asiantuntijaryhmän jäsenet suunnittelevat 
tarvittaessa toimenpiteet kiusaamistapauksissa. 
  

3. Kiusaaminen on mainittu selkeästi koulun järjestyssäännöissä. Koulun järjestyssääntöjen 
rikkominen johtaa selkeisiin kurinpitotoimiin, joita ovat: kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, 
varoitus ja määräaikainen erottaminen. Jokaisessa kurinpitovaiheeseen osallistuvat 
vanhemmat. 

4. Oppilasarvioinnin avulla opetetaan oppilaita ottamaan huomioon toisia ihmisiä. - 
Jatkuvan arvioinnin työkalu 
  

5. KVO13 –ohjelman toteuttaminen koulussa. 

  

Koulumme tavoitteena on luoda yhteisöllinen toimintakulttuuri, jossa tärkeänä osana on hyvän ilmapiirin ja 

arvostavan kohtelun luominen. Tämä luo turvallisen ja erilaisuutta hyväksyvän koulun, 

joka ennaltaehkäisee kiusaamista. 

  

1. keskustellaan kiusaamisesta ja siihen liittyvistä ryhmämekanismeista sekä koko ryhmän 
vastuusta oman opettajan kanssa (KiVa Koulun -tuntimallit) 

2. ryhmissä laaditaan kiusaamisen vastaiset säännöt oman opettajan / luokanvalvojan 
kanssa. 

3. Oppilaiden kanssa tutustutaan koulun yhteisiin järjestyssääntöihin ja seuraamuksiin niitä 
rikottaessa 

4. ryhmäyttäminen, erilaiset yhteishenkeä nostattavat leikit ja pelit 
5. Vuorovaikutustaitoja harjoittavat ohjelmat määritellään ryhmäkohtaisesti 
6. Koulun moniammatillinen asiantuntijaryhmä kartoittaa oppilaiden viihtyvyyttä koulussa. 

Oppilaille tehdään lukuvuosittain luokkakohtainen kysely, jolla kartoitetaan oppilaiden 
viihtymistä koulussa. Myös opettajia kuullaan säännöllisesti eteen tulleista 
käyttäytymisongelmista. Moniammatillisen asiantuntijaryhmän jäsenet (koulukuraattori, 
psykologi, terveydenhoitaja ja erityisopettaja) suunnittelevat tarvittaessa toimenpiteet ja 

7. Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa (nuorisotoimi, poliisi jne.) 



            Helsingin kaupunki                                            Pöytäkirja                      92 (16) 
            Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta 
                         13.10.2021 
 
 

 

 

 
Postiosoite   Käyntiosoite  Puhelin  Y-tunnus  Tilinro 
PL xx   xx  +358 9 310 xxxx  0201256-6  FI2922661800003009 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki xx Faksi   Alv.nro 
                                                                                                  FI02012566 

8. Oppilasarvioinnin avulla opetetaan oppilaita ottamaan huomioon toisia ihmisiä. - 
Jatkuvan arvioinnin työkalu 

o oman tavoitteen asettelu ja sen seuranta 

  

Koulun toimintaympäristö on kaikille turvallinen. Mikäli mitään poikkeamia turvallisuudessa ilmenee, on 

siitä tehtävä riittävä selvitys, jossa määritellään jatkotoimenpiteet puuttumiseen ja turvallisuuden 

varmistamiseksi. 

  

1. Jokainen henkilökunnan jäsen on velvollinen selvittämään ilmi tulleen tai epäillyn 
kiusaamistilanteen viipymättä. 

2. Moniammatillisen asiantuntijaryhmän jäsenet (koulukuraattori, psykologi, 
terveydenhoitaja ja erityisopettaja) suunnittelevat tarvittaessa toimenpiteet ja tukitoimet 
kiusaamistapauksissa. 

3. Kiusaaminen on mainittu selkeästi koulun järjestyssäännöissä. Koulun järjestyssääntöjen 
rikkominen johtaa selkeisiin kurinpitotoimiin, joita ovat: kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, 
varoitus ja määräaikainen erottaminen. Jokaisessa kurinpitovaiheeseen osallistuvat 
vanhemmat. 

4. tehostettu valvonta tarvittaessa. 
5. kodin ja koulun yhteistyö 

Kodin ja koulun yhteistyön toivotaan olevan tiiviistä kiusaamiseen liittyvissä asioissa. 

Mikäli lapsi kertoo kotona koulussa tapahtuneesta kiusaamisesta, toivotaan sen tiedon 

kulkeutuvan myös koululle. Samoin koululta lähtee aina tieto koteihin mahdollisesta 

vakavasta kiusaamistapauksesta. 

  

Turvallisuutta tarkastellaan eri näkökulmista: 

 Fyysinen oppimisympäristö 

                  monimuotoiset oppimista tukevat oppimisympäristöt                                               

 Psyykkinen oppimisympäristö 

                  tunnelma ja tunteet 

                  tunnistetaan ja tuetaan 

                  huomioidaan yksilölliset tarpeet 
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 Sosiaalinen oppimisympäristö                                                                                 

                  erilaisissa ryhmissä toimiminen 

vuorovaikutus ja ihmissuhteet 

                  rajat ja vapaus 

                  kiusaamisen vastainen suunnitelma 

                                    säännöt, ohjelmat, oppilashuolto, oikeat nimikkeet 

  

 Pedagoginen oppimisympäristö 

ohjaus, eriyttäminen, motivointi ja uteliaisuuden herättäminen, erilaiset 

oppimistyylit, erilaiset aistikanavat, 

  

Puuttuminen, selvittäminen ja toimenpiteet 

  

Kiusaamistilanteeseen puututaan heti. Kaikki aikuiset ovat velvoitettuja puuttumaan havaitsemiinsa 

kiusaamistilanteisiin. Lapsella ja nuorella on aina velvollisuus kertoa asiasta aikuiselle. Vanhempia 

velvoitetaan ottamaan yhteyttä kiusaamistapauksissa, jos sellainen tulee heille ilmi. 

Selvittelymalli 

1. tapaaminen kiusatun kanssa 
2. keskustelu kiusaamiseen osallistuneiden kanssa yksitellen 
3. keskustelu kiusaamiseen osallistuneiden kanssa ryhmänä 
4. seuranta keskustelu kiusatun kanssa 
5. seurantakeskustelu kiusaamiseen osallistuneiden (ja kiusatun) kanssa 

  

SEURANTA 

Mikäli edellinen toimintamalli osoittautuu riittämättömäksi tai kyseessä on vakava rikkomus, toimitaan alla 

olevan mukaan. 
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1. osapuolten ja heidän vanhempiensa yhteinen tapaaminen koululla 
2. kirjallinen huomautus 
3. rikosilmoitus poliisille + sosiaalitoimen konsultointi 
4. määräaikainen erottaminen 

  

Vanhempien rooli kiusaamistapauksissa 

Kiusaamista voi tapahtua myös vapaa-ajalla. 

Kerro lapsellesi, että kiusaaminen on aina väärin ja siitä pitää kertoa jollekin aikuiselle, esim. opettajalle tai 

vanhemmalle. 

  

Vanhempien keskinäinen yhteistyö ehkäisee kiusaamista, joten tutustu lapsen kavereihin ja heidän 

vanhempiinsa. Lapsesi on hyvä tietää, että asiattomat puhelinsoitot/viestit ovat 10 kotirauhan rikkomista ja 

siitä voi saada rikosoikeudellisen rangaistuksen. 

  

Kiusaamisen todentaminen voi olla joskus vaikeaa. Siksi on tärkeää kuvailla mitä on tapahtunut ja miten se 

on todennettavissa. 

ei –             oppilas X kiusaa minua 

kyllä –         oppilas X haukkuu minua / levittää minusta perätöntä juorua (kunnianloukkaus) 

                  oppilas X löi minua (lievä pahoinpitely) 

                  oppilas X uhkasi minua, jos kerrot teen jotain (laiton uhkaus) 

                  oppilas X julkaisi minun nimissä somessa (identiteettivarkaus) 

           

                  

4.2.4.2 KVO 13 

 

4.2.4.2.1 Sosiaalisia- ja tunnetaitoja kehittävät ohjelmat 
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Oppilashuoltohenkilöstö tekee yhteisiä oppilashuollon kohdennettuja interventioita jokaisen ryhmän 

tarpeiden mukaisesti. Tavoitteet ja seuranta tehdään yhdessä oppilaiden, opettajien ja 

oppilashuoltohenkilöstön kanssa. 

Tällä hetkellä käytettävissä olevia sosiaalisia- ja tunnetaitoja kehittäviä ohjelmia on:  

 Hyvinvoinnin vuosikello 
 Aggression Replacement Training (ART) 
 Arvokas 
 Askeleittain 
 Friends 
 Hyvää mieltä yhdessä 
 KiVa Koulu 
 Kannustusryhmämenetelmä: stoppi koulukiusaamiselle 
 Liikkuva koulu 
 Verso – Vertaissovittelu 

Lukuvuoden aikana on tavoitteena määritellä tarkemmin, mitä ohjelmaa kukin luokkataso käyttää 

systemaattisesti. Lisäksi uusia sopivia sosiaalisia- ja tunnetaitoja kehittäviä ohjelmia haetaan lukuvuoden 

aikana. 

  

4.2.4.2.2 Jokainen luokka/ ryhmä laatii yhdessä säännöt kiusaamisen estämiseksi 

 

Jokainen luokka on laatinut yhdessä kiusaamisen vastaiset säännöt luokkiin syyskuun 21 

aikana.  

 

4.2.4.2.3 Jatkuva ryhmäyttäminen 

  

 Siirtymävaiheen ryhmäyttäminen toteutetaan esi- ja alkuopetuksen 
yhteistoimintasuunnitelman mukaisesti koko lukuvuoden aikana. Samalla 
suunnitellaan oppilaiden avointa alkua ja yhteisopettajuutta. 

 Yläasteen siirtymävaiheen ryhmäyttäminen toteutetaan yhteistyössä Munkkiniemen 
yhteiskoulun kanssa. Tämä toteutetaan tutustumiskäynteinä ja tiedon vaihtona. 
Yläaste vastaa oppilaiden ryhmäyttämisestä oman suunnitelmansa mukaisesti. 
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 Oppilaat osallistuvat oman luokan ja koko koulun sääntöjen laatimiseen 
 Oppilaskunta osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä sen 

arviointiin oppilaan osallisuuden suunnitelman mukaisesti. 
 Luokanopettaja suunnittelee luokan ryhmäyttämisen lukuvuoden alussa ja käytännön 

toimenpiteet sekä mukana olevat henkilöt. Tukimateriaali luokan ryhmäyttämisen 
suunnitteluun: 

o https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-
oppilaitoksille/ryhmayttaminen/ 

o hyvinvoinnin vuosikello 
 Joka luokassa kiinnitetään huomiota oppilaiden yhteistyötaitoihin ja yhteistyön 

sujumiseen. Yhteisöllisen oppilashuollon kyselyllä selvitetään oppilaiden oma 
näkemys luokkansa yhteistyötaidoista ja tarvittaessa suunnitellaan interventio näiden 
kehittämiseksi. 
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4.2.4.2.4 Nimikkoaikuinen paljon kiusatulle oppilaalle 

 

Oppilashuolto määrittelee oppilaalle luotettavan nimikkoaikuisen koulun henkilöstöstä opettajan, huoltajan 

tai oppilaan aloitteesta paljon kiusatuksi tulleelle oppilaalle. Samalla määritellään tavoitteet ja 

yhteydenpidon muodot. 

Nimikkoaikuisen valinta arvioidaan aina kun asia tulee oppilashuoltohenkilöstön tietoon. 

 

4.2.4.2.5. Oppilaiden hyvinvointiprofiili 

 

Luokka-asteet 4 ja 6 tekevät koulun hyvinvointiprofiilista osiot "sosiaaliset suhteet" ja "vahvuudet ja 

voimavarat" viikolla 41.  

Koululla on käytössä myös oma hyvinvointiprofiili, joka tehdään jokaisessa luokassa syysloman jälkeen.  

Kyselyjen tulokset käsitellään yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä loka-marraskuun aikana. Kyselyn 

tulokset määrittävät käsittelyjärjestyksen. Tulokset esitellään luokissa oppilaille ja niistä lähetetään kooste 

oppilaiden huoltajille. Kehittämistoimet suunnitellaan oppilashuoltoryhmässä yhdessä opettajien kanssa ja 

ne esitellään oppilaille käsittelyn jälkeen. Koko koulun tulokset esitellään koko koulun henkilöstölle ja 

niiden perusteellä määritellään muutama yhteinen kehityskohde.  

 

 

4.2.5 Päihdesuunnitelma 
 

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä edellyttää päihteiden vastaisen työn 

kehittämistä kouluyhteisössä. Kouluilla on merkittävä rooli päihteettömyyden edistämisessä, koska koulu 

on lasten ja nuorten keskeinen toimintaympäristö ja tavoittaa säännöllisesti koko ikäluokan lapset ja heidän 

huoltajansa. Päihdekasvatuksen tulee olla koko lapsuuden ja nuoruuden kestävä oppimisprosessi. 

Liikunnan ja terveystiedon opetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja 

turvallisuutta tukevaa osaamista. Terveyden edistämiseen ja päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn liittyviä 

asioita käsitellään liikunnassa, terveystiedossa ja ympäristöopissa. 
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1-4 lk:t 

Oppiaineet: liikunta ja ympäristöoppi 

Edellä mainittujen oppiaineiden tunneilla käsitellään terveyden edistämiseen liittyviä käsitteitä, sanastoa ja 

toimintatapoja. 

5-6 lk:t 

Oppiaineet: liikunta ja ympäristöoppi 

Edellä mainittujen aineiden tunneilla käsitellään päihde- ja vaikuteaineita, tupakkaa, alkoholia sekä 

huumeita. Tuodaan esille päihde- ja vaikuteaineiden vaarallisuus. 

6.-luokkalaiset osallistuvat nuorisotoimen järjestämään valintojen stooriin keväällä 2019. Valintojen stoori -

tunneilla keskustellaan alkoholista, nuuskasta, valinnoista, tunteista ja harjoitellaan turvataitoja liittyen 

omiin rajoihin. Menetelmä toteutetaan aluellisella verkostoyhteistyöllä. Valintojen stoori-tuntia 

nuorisotalolla ohjaavat menetelmään perehdytetyt lasten ja nuorten parissa toimivat ammattilaiset 

yhdessä sosiaali- ja nuorisoalan opiskelijoiden sekä tukioppilaiden kanssa. 

  

Koulu ennaltaehkäisee päihteiden käyttöä kasvatuksellisin keinoin sekä puuttuu tarvittaessa tupakointiin, 

alkoholin tai muiden päihteiden käyttöön. 

KOULUN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ KOOSTUU SEURAAVISTA TOIMISTA 

 Terveen ja turvallisen kasvun tuki 
o valistava oppimateriaali ja oppitunnit 
o turvallinen ympäristö kartoitetaan luokittain 

 Terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön edistäminen 
o liikkumissuunnitelma 
o kouluruokailun merkitys ja vaikuttamisen mahdollisuus 
o lepo ja palautuminen  

 Opetus, joka vahvistaa oppilaiden kykyä ottaa kantaa ja argumentoida sekä kriittisesti 
tarkastella yhteiskunnallisia ilmiöitä 

o oppimateriaali ja oppitunnit 
 Toimintaohjeita ja suunnitelmia, jotka lisäävät koulussa toimivien ryhmien ymmärrystä 

päihteettömyydestä koulussa ja kouluun liittyvissä juhlissa ja matkoilla 
o säännöt luokissa ja koko koulussa 
o retkien ja leirikoulujen säännöt 

 Yhteistyö kotien kanssa 
o vanhempainillat 

 Tukea opetukseen jotta koulupudokkuutta voidaan ehkäistä 
o oppilaiden tuki ja oppilashuoltosuunnitelma 

 Terveystarkastukset 
o toteutetaan vuosittain 

 Suunnitelmallinen puuttuminen oppilaiden päihteiden käyttöön 
o yhteistyö huoltajien ja tarvittaessa viranomaisten kanssa 

 Moniammatillinen oppilashuoltotyö 
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o Yhteisöllinen oppilashuolto osallistuu kartoituksiin ja suunnitelmien laadintaa sekä 
seurantaan 

o yksilöllinen oppilashuolto tukee yksittäisen oppilaan kasvua ja kehitystä 

Päihdesuunnitelmassa keskitytään erityisesti oppilaita suojaavien tekijöiden vahvistamiseen ja 

riskitekijöiden poistamiseen. Riskitekijöitä koulussa on: 

 rakenteiden puute: oppilas tai opettaja ei tiedä miten toimitaan ongelmatilanteissa 
 epäonnistumiset koulussa 
 luvattomat poissaolot 
 huono viihtyvyys ja työilmapiiri 
 koulunkäynnin keskeyttäminen 
 koulukiusaaminen 

 

4.2.6 Liikkumisohjelma 
 

Liikkumissuunnitelma 

Liikkuva koulu -nykytilan arvioinnin pohjalta kehittämistavoitteet on: 

1. Välituntiliikunnan kehittäminen 
o Välituntien liikuntavälinevuokraamo käynnistyy heti, kun rajoitukset sen sallivat 
o Välituntien pihapelit ja leikit käyntiin heti kun mahdollista 

 harjoitellaan liikuntatunneilla 
2. Liikettä oppitunneille 

o Liikettä ja liikuntaa kaikille oppitunneille - Liikkuva koulu -ohje opettajille  
o teippauksia, maalauksia koulun lattioihin, portaisiin, seiniin, pihalle (kertotauluja 

yms.) 
o liikuntapäivä keväällä 
o Unicef-kävely huhti-toukokuussa 
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4.3 Ohjaus ja yhteistyö 

 

4.3.1 Ohjaussuunnitelma 
 

Jokainen oppilas tarvitsee ohjausta oppimisessa, opinnoissa ja opintoihin liittyvissä valinnoissa. 

Oppilaanohjausta annetaan koko perusopetuksen ajan. Ohjausta annetaan eri oppiaineiden opetuksen, 

opinto-ohjauksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.  Ohjausta antavat kaikki opettajat lapsen koko 

opinpolun aikana. Tällöin oppilas saa henkilökohtaista ohjausta valinnanmahdollisuuksista sekä valintojen 

merkityksestä jatko-opintoihin, oppilaan tulevaisuuteen ja työelämään sijoittumiseen.   Vuosiluokilla 1–6 

oppilaiden opinto-ohjauksesta vastaa luokanopettaja. Kaikki oppilaan opettajat osallistuvat oppilaan 

ohjaukseen oman oppiaineensa osalta. Ohjaus voi toteutua luokkaopetuksena, henkilökohtaisena 

opetuksena, pienryhmäohjauksena ja verkko-ohjauksena. Oppilasta ohjataan erilaisten verkkopalvelujen 

käytössä. Oppilaanohjaus vuosiluokilla 1-9: 

  

Vuosiluokat 1-2: 

Oppilaanohjaus on osana muuta opetusta ja koulun toimintaa 

luokanopettajat vastaavat yhdessä muiden opettajien kanssa oppilaanohjauksesta 

 

Vuosiluokat 3-6 Oppilaanohjaus: 

Toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä 

oppilaanohjaukseen voidaan varata oppitunteja 

luokanopettajat vastaavat yhdessä muiden opettajien kanssa oppilaanohjauksesta 

oppimisympäristöinä myös lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot 

 

4.3.1.1 Lukuvuoden tarkennukset 

 

Ajattelutaidot ovat laaja-alaista osaamista, jota oppilas tarvitsee tiedon hallintaan, käyttämiseen, 

soveltamiseen sekä uuden tiedon luomiseen, ongelmanratkaisuun, päättelyyn ja päätöksentekoon. Näiden 

taitojen mallintaminen ja ohjaaminen on keskeistä kaikkien oppiaineiden opiskelussa koko perusopetuksen 

ajan. Ajattelun taitoja kehitetään lisäämällä oppilaiden osallisuutta oppimisen suunnittelussa, työtapojen 

valinnassa ja sen arvioinnissa. Ilmiöpohjainen työtapa kehittää oppilaan kykyä tehdä valintoja, ottaa 

vastuuta omasta työskentelystä ja kasvattaa oppimaan oppimisessa. 

Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja kehitetään sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti. Oppilaita 

kannustetaan rohkeaan innovatiiviseen ja uutta luovaan ajatteluun, jolloin oppilaat voivat käyttää 

kuvittelukykyään ja oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti. 
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Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot 

edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun. Ajattelun ja oppimaan oppimisen 

taitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että oppilas saa monipuolisesti palautetta koko 

oppimisprosessin ajan ja taitojen kehittyminen tehdään näkyväksi. 

Ohjaussuunnitelma päivitetään lukuvuoden aikana. Keskeistä on opettajien oppilaan- ja ryhmäntuntemus. 

Tämän pohjalta opetushenkilöstö suunnittelee työtavat, opiskeluprosessit ja eriyttämisen. Oppilaiden 

kanssa harjoitellaan erilaisia opiskelutekniikoita sekä vastuunottoa omasta opiskelusta. 

Opiskeluvalintojen tukemiseksi koulussa on seuraavia keinoja: kieli-ilta tulevien kielivalintojen avuksi, 

valinnaisainetunnille 4.-6. luokan oppilaat valitsevat heitä itseään kiinnostavan valinnaisainekorin. 

Koulun kuudesluokkalaiset osallistuvat yrityskylän toimintaan lukuvuoden aikana. 

 

4.3.2 Esi- ja alkuopetuksen yhdessä oppimisen suunnitelma 

4.3.2.1 Kirjoita Koulun ja päiväkotien nimet, joita suunnitelma koskee 

Munkkiniemen ala-asteen koulu 

Päiväkoti Ruusu 

Päiväkoti Kaartintorppa 

Munkkiniemen Montessori-leikkikoulu 

Munkkiniemen ala-asteen koulu, Lehtisaaren toimipiste 

Päiväkoti Lehtisaari 

4.3.2.2 Lukuvuoden esi- ja alkuopetuksen oppijoiden yhdessä oppimisen tavoitteet 

Lukuvuoden 2021-2022 tavoitteet: 

• Sosiaalisten taitojen kehittyminen 

• Nivelvaiheen tukeminen: eskarilaiselle tuttua ja turvallista tulla kouluun 

• Tiedonsiirto nivelvaiheessa 

• Toimintakulttuurien jakaminen 
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• Nivelvaiheen tukeminen yhteistyön myötä -> tutut tilat ja henkilöt helpottavat kouluun siirtymistä 

• Mallioppiminen, kasvu eskarilaisesta kohti koululaisuutta 

• Kollegiaalinen tuki ja osaamisen jakaminen 

• Tiedon siirtyminen yhteisesti jaetussa arjessa & nivelvaiheessa (opettajien väliset tiedonsiirtokeskustelut 

keväällä) 

• Kasvatuskumppanuuden vahvistuminen 

• Esiopetussuunnitelman & opetussuunnitelman perusteiden toteutuminen 

 

4.3.2.3 Lukuvuoden esi- ja alkuopetuksen yhdessä oppimisen toiminnan kuvaus 

Lehtisaari 

Yhteistyö on suunnitelmallista ja jatkuvaa. Yhteistä toimintaa järjestetään ulkotiloja ja etäyhteyksiä 

hyödyntäen.Yhteistyön tavoitteena on joustava ja luonteva siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen. 

Jokaiselle ekaluokkalaiselle sovitaan kummipari eskareista. Ykkösiä 7 ja eskareita 11. Osa ykkösistä saa 

toimia kahden eskarin kummeina.  

  

Teemme yhteistyötä vähintään kerran kuukaudessa siten, että "vetovastuu" siirtyy vuorotellen puolelta 

toiselle. Toiminta käynnistetään syyskuussa koulun vetovastuulla. Yhteistoiminnan muotoja ovat mm. 

metsäretket yhdessä oman kummioppilaan/kummieskarin kanssa, kirjeenvaihto puolin ja toisin, 

kirjoitettujen/sadutettujen tarinoiden jakaminen. Tarvittaessa syyslukukaudella toimimme yhteistyössä 

etäyhteyksiä hyödyntäen mm. laulaen, leikkien ja pelaten. Tilanteen salliessa järjestämme pieniä näytelmiä 

toisillemme turvavälit huomioiden salissa (myös mahdollisuus tallentaa esitys ja jakaa se etäyhteyksin). 

Kevätlukukaudella pyrimme koronatilanteen huomioiden järjestämään jo systemaattisemmin tutustumista 

luokkahuoneisiin ja lyhyisiin oppimistuokioihin. Virallinen kouluun tutustuminen tapahtuu loppukeväästä 

2022. Päivämäärä tarkentuu keväällä 2022. Kevään 2022  siirtopalaverissa esiopettaja, luokanopettaja sekä 

mahdollisesti laaja-alainen erityisopettaja käyvät yhteistyössä läpi koulutulokkaista tehtyjä havaintoja. 

Esiopettaja toimittaa LEOPSit rehtorille. Tarvittaessa pidetään vielä erikseen oppilaskohtaisia nivelvaiheen 

siirtopalavereita, joissa huoltajat ovat mukana.    

  

Munkkiniemi 
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Yhteistyö on suunnitelmallista ja jatkuvaa. Yhteistä toimintaa järjestetään ulkotiloja ja etäyhteyksiä 

hyödyntäen. Yhteistyön tavoitteena on joustava ja luonteva siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen. 

Tarkoituksena on järjestää kolme varsinaista tapaamista, ja tämän lisäksi on mahdollista tavata 

etäyhteyden välityksellä. Eskarilaiset, ykkös- ja kakkosluokkalaiset hoitavat tapaamiset vuorotellen. 

Tapaamisten aikataulu: 

-  syksyllä kakkosluokkien opettajat kutsuvat eskarilaiset ulkotapahtumaan 

- joulukuun ja helmikuun välisenä aikana eskarit kutsuvat ykkösluokkalaiset pikkujouluun tai johonkin 

muuhun yhteiseen tapahtumaan 

- maalis-huhtikuussa ykkösluokkien opettajat kutsuvat eskarilaiset kouluvierailulle 

 

  

Koulun laaja-alainen erityisopettaja käy tammi-helmikuussa tutustumassa eskarilaisiin päiväkodeissa. 

Toukokuussa eskarilaisille järjestetään tutustuminen kouluun. 

 

  

Alku- ja esiopetuksen yhteistyö toteutuu tänä lukuvuonna koronarajoituksen puitteissa. Toimintaa 

järjestetään ulkotiloissa sekä mahdollisesti sisätiloissa turvarajoitukset huomioiden. Tapaamiset 

etäyhteyden välityksellä ovat myös mahdollisia. 

Toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat eskariryhmien opettajat sekä koulun ykkös- ja 

kakkoluokkien opettajat. Myös lapset voivat osallistua toiminnan ideoimiseen, suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. 

4.3.2.4 Tavoitteisiin liittyvä lasten toiminta 

Lehtisaari 

Yhteistoiminnan muotoja ovat mm. metsäretket yhdessä oman kummioppilaan/kummieskarin kanssa, 

kirjeenvaihto puolin ja toisin, kirjoitettujen/sadutettujen tarinoiden jakaminen. Tarvittaessa 

syyslukukaudella toimimme yhteistyössä etäyhteyksiä hyödyntäen mm. laulaen, leikkien ja pelaten. 

Tilanteen salliessa järjestämme pieniä näytelmiä toisillemme turvavälit huomioiden salissa (myös 

mahdollisuus tallentaa esitys ja jakaa se etäyhteyksin). Kevätlukukaudella pyrimme koronatilanteen 

huomioiden järjestämään jo systemaattisemmin tutustumista luokkahuoneisiin ja lyhyisiin 

oppimistuokioihin. 
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varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Olkinuora 

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Susanna Klemetti 

luokanopettaja Ida Tervo (paikalla Lehtisaaressa ti-to) 

luokanopettaja Pinja Kalliomaa (29.9.2021 saakka) 

Toiminta toteutetaan pääsääntöisesti ulkotiloissa ja etäyhteyksiä hyödyntäen. Toimintatavoiksi valitaan 

fyysisiä kohtaamisia minimoivia työtapoja (mm. kirjeenvaihto, tarinoiden vaihtaminen). Vallitsevan 

koronatilanteen salliessa siirrämme toimintaa tarvittaessa sisätiloihin (mm. sali, luokkahuone). Teemme 

yhteistyötä vähintään kerran kuukaudessa siten, että "vetovastuu" siirtyy vuorotellen puolelta toiselle. 

Toiminta käynnistetään syyskuussa koulun vetovastuulla. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä toteutetaan 

vähintään kerran kuukaudessa. Toiminta käynnistetään syyskuussa koulun vetovastuulla. Alustavasti 

sovittu, että yhteistyö toteutetaan kuun viimeisenä torstaina. Tästä kuitenkin neuvotellaan ja sovitaan 

tapauskohtaisesti sähköpostitse/kasvokkain monitoimitalon arjessa. 

Toimintaa arvioidaan useita kertoja lukuvuodessa mahdollisimman pian tapahtuneen toiminnan jälkeen. 

Pysähdytään pohtimaan, miten yhteistoiminta on sujunut. Oppijoiden osalta arviointia toteutetaan mm. 

vertaisarvioinnin keinoin porukalla & pienryhmissä eri tavoin (=keskustelut, piirtäminen, toiminnallinen 

itsearviointi esim. jana). Lasten kanssa kerätty tieto toiminnan arvioinnista jaetaan sähköpostitse tai 

kasvokkain keskustellen -> Kehittävä reflektointi lukuvuoden aikana luontevana osana yhteistoimintaa. 

Aikuisten kesken toimintaa pysähdytään tarkemmin arvioimaan syyslukukauden osalta kevätlukukauden 

suunnittelupalaverissa sekä koko lukuvuoden osalta huhti-toukokuussa, kun katse käännetään jo tulevaa 

lukuvuotta kohti. Kevätlukukauden suunnittelupalaveri sovitaan vuodenvaihteessa. 

Eskarit ovat keskustelleet 25.8. toiveistaan yhteistyön suhteen. Lasten toiveita yhteiskeskustelussa: yhteiset 

vapaamuotoiset salileikit (esim. majan rakentaminen), metsäretket, koulun puolella tapahtuvat tehtävien 

tekemiset ja piirtelytuokiot, jalkapallon pelaamista kentällä. Tieto on jaettu opettajille. Ekaluokkalaisten 

toiveita toiminnasta kuullaan elo-syyskuun aikana. 

Munkkiniemi 

Aikataulu lukuvuodelle: 

Syyskuu: 

Esi- ja alkuopetuksen opettajien yhteispalaveri lukuvuoden toimintavoista keskiviikkona 29.9.2021. 

Lokakuu - joulukuu: 

Kakkosluokkien opettajat järjestävät eskarilaisille ulkotapahtuman koululla tai sen läheisyydessä 
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Joulu-helmikuu: 

Eskarilaiset kutsuvat koulun ykkösluokkalaiset joulujuhlaansa tai muuhun yhteiseen tapahtumaan 

Tammikuu: 

Rehtorin pitämä tiedotustilaisuus koulutulokkaiden vanhemmille koululla tai etäyhteyden välityksellä 

Tammi-helmikuu: 

Laaja-alainen erityisopettaja Piia Uotila vierailee eskariryhmissä. Mukana mahdollisesti myös 

koulukuraattori ja/tai koulupsykologi. 

Maalis-huhtikuu: 

Ykkösluokkalaiset ja heidän opettajansa kutsuvat eskarilaiset kouluvierailulle. Yhteinen ulkoilu koulun 

pihalla (eskarit ja ykköset), josta eskariopettajat ottavat vetovastuun. 

Huhtikuu: 

Rehtori ja koulun erityisopettaja tapaavat eskariopettajien ja päiväkodin johtajien kanssa ja he 

suunnittelevat eskarilaisten siirtymistä kouluun. 

  

Toukokuu: 

Eskarien kouluun tutustuminen 

Toiminta arvioidaan keväällä esiopetuksen ja koulun yhteisessä palaverissa keskiviikkona 27.4.2022 klo 13. 

Myös lapset saavat osallistua tapahtumien ideoimiseen, suunnitteluun sekä niiden toteuttamiseen. Lapsilta 

kysytään, mitä he haluaisivat yhdessä tehdä, toisiltaan oppia tai toisilleen opettaa. Jokaisen tapaamisen 

lopuksi lapset saavat antaa palautetta, ja pohtia, mikä tapaamisessa sujui hyvin tai mitä pitäisi vielä 

kehittää. Tämä voidaan toteuttaa yksilökohtaisesti tai pienryhmissä. 

4.3.2.5 Henkilöstö toimijana 

Toimintaa suunnitellaan etäyhteydellä 25.8.2021. 

Syyslukukauden suunnitelmia täsmennetään vanhemmilta kerättyjen yhteistyölomakkeiden ja eskareiden & 

ykkösten toiveiden pohjalta. 

Kevätlukukauden yhteistoimintaa suunnitellaan alkuvuodesta 2022. 
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varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Olkinuora 

luokanopettaja Pinja Kalliomaa (29.9.2021 saakka) 

luokanopettaja Ida Tervo 

Eskariopet: 

munkkiniemi@helsinginmontessori.fi 

Satu.k.huovinen@hel.fi 

Minna.salin@hel.fi 

 

Ykkösluokkien opettajat: 

Elina Harju elina1.harju@edu.hel.fi 

Sonja Mäkitalo sonja.makitalo@edu.hel.fi 

Fanny Lahdenkauppi fanny.lahdenkauppi@edu.hel.fi 

Kakkosluokkien opettajat: 

Anita Korpijaakko anita.korpijaakko@edu.hel.fi 

Tuula Niiniranta tuula.niiniranta@edu.hel.fi 

Eija Peiponen eija.peiponen@edu.hel.fi 

Toimintaa arvioidaan useita kertoja lukuvuodessa mahdollisimman pian tapahtuneen toiminnan jälkeen 

niin lasten kuin aikuisten toimesta. Kehittävä reflektointi lukuvuoden aikana luontevana osana 

yhteistoimintaa. Syyslukukauden suunnitelmia täsmennetään vanhemmilta kerättyjen 

yhteistyölomakkeiden ja eskareiden & ykkösten toiveiden pohjalta. Kevätlukukauden yhteistoimintaa 

suunnitellaan alkuvuodesta 2022. 

4.3.2.6 Johtaminen 

rehtori ja päiväkodin johtajat osallistuvat kokouksiin kerran syyslukukauden aikana ja järjestävät yhden 

yhteisen kokouksen syyslukukauden aikana. 
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Huhtikuussa yhteinen arviointi- ja suunnittelupalaveri 

4.3.2.7 Yhteistyö huoltajien kanssa, huoltajat toimijana 

Vanhemmille lähetetään syyskuussa 2021 lomake, jolla tiedustellaan toiveita ja ajatuksia esi- ja 

alkuopetuksen yhteistyöstä sekä halukkuudesta/mahdollisuuksista osallistua yhteisiin tilaisuuksiin (mm. 

metsäretket, juhlat, jne.) Lomakkeet kerätään vanhemmilta (palautuspäivä 13.9.2021) ja niiden pohjalta 

lähdetään myös tarkemmin suunnittelemaan yhteistyön muotoja. 

varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Olkinuora 

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Susanna Klemetti 

luokanopettaja Ida Tervo 

luokanopettaja Pinja Kalliomaa (29.9.2021 saakka) 

Koulun vanhempainilta etäyhteyksin syyskuussa. 

LEOPSit pidetty 9.9.2021 mennessä. Varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Olkinuora jakaa yhteistyökyselyt 

LEOPSien yhteydessä vanhemmille. luokanopettaja Ida Tervo jakaa yhteistyökyselyt vanhemmille 9.9.2021 

mennessä. Yhteistyökysely kerätään vanhemmilta ma 13.9.2021 mennessä. 

4.3.3 Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaihe 

 

 

4.4 Oppimisympäristö 

 

4.4.1 Ympäristösuunnitelma 
 

YMPÄRISTÖ- JA SIISTEYSTIIMIN TOIMINTASUUNNITELMA 2021-22 
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Syyslukukausi: 

 koulun ja koulualueen siivouspäivä 14.10.2021. Jaetaan vastuualueet luokittain erillisen 
ohjeen mukaan. 

 Itämeripäivä 26.8., teemaa voi käsitellä myöhemminkin 
 hankitaan opettajien huoneeseen kierrätysastiat ja selvitetään luokkien kierrätysastioiden 

kunto 
 löytötavaroille selkeä järjestely kerroksiin ja alakerran kaappiin 
 ruokalajärjestäjät joka luokalle pöytiä pyyhkimään 
 selvitetään mahdollisuutta saada henkilökunnalle erilliset polkupyöräpaikat 
 Sanna osallistuu Ekotukihenkilökoulutukseen 

  

Kevätlukukausi: 

 Maailman vesipäivä 22.3., veden kulutus, Unicef 
 Earth hour 26.3., sähkön kulutus 
 kestävän kehityksen teemaviikko, kierrätysmateriaalit 
 uusi koulun ja ulkoalueiden siivouspäivä 

 

4.4.2 Kulttuurisuunnitelma 
 

Kulttuuripolku rakennetaan lukuvuoden aikana niin, että jokainen vuosiluokka määrittelee 

kulttuurilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön lukuvuoden aikana. 

Koulumme 5. lk oppilaat vierailevat Annantalon työpajoissa. 

Teemakonsertit (joulu- ja kevätkonsertit) 

Dokkinon tarjontaa hyödynnetään vuosittain. 

Helsingin alueen museot tarjoavat kouluille kulttuurikäyntejä, joita koulullamme hyödynnetään aktiivisesti. 

Teatteriryhmät vierailevat koulullamme. 

Kirjastoyhteistyö: 

Yhteistyö kaupunginkirjaston kanssa toteutuu kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman (KIRKOU) 

mukaisesti kolmasluokkalaisten vinkkausvierailulla Munkkiniemen kirjastoon. Viidesluokkalaiset käyvät 

saamassa ohjausta tiedonhankintaan Kisällitöiden yhteydessä. Ekaluokkalaiset käyvät tutustumis- ja 
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vinkkausvierailulla ja muut luokka-asteet saavat lukuvinkkausta erikseen sovittavilla käynneillä. Opettajat 

hankkivat luokille luokkakohtaisia kirjastokortteja. 

Koulun omaa koulukirjastoa kehitetään lukuvuoden aikana. Kirjallisuuden opetuksessa pedagogisena 

tavoitteena on lukupiiritoimintaan panostaminen kohdentamalla kirjahankintoja ko. menetelmään ja 

ohjeistamalla opettajia. 

 

UNICEF 

Kestävä tulevaisuus rakentuu toimintaympäristön monimuotoisuudelle ja moninaisuudelle. Koulussa 

edistetään sosiaalista, kulttuurista, ekologista ja taloudellista kestävää kehitystä. Oppilaita ohjataan 

kestävään ja vastuulliseen toimintaan, tunnistamaan kestävän kehityksen välttämättömyys ja etsimään 

ihmisen ja muun luonnon tulevaisuutta varmistavia ratkaisuja. Kouluyhteisössä rakennetaan toivoa hyvästä 

tulevaisuudesta, ja koulun henkilöstö ja oppilaat osallistuvat kestävän tulevaisuuden toimintakulttuurin 

suunnitteluun ja kehittämiseen. Koulussa toimitaan raaka-aineita, energiaa ja luonnonvaroja säästäen sekä 

luonnon monimuotoisuutta vaalien. 

Koulun toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen valinnan ja opetusmenetelmien avulla luodaan 

kokemuksia, jotka synnyttävät motivaatiota ja arvopohjaa kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. 

Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia yhdessä tekemisestä ja vaikuttamisesta sekä kestävän 

tulevaisuuden ratkaisujen pohtimisesta ja innovoinnista. Koulu edistää yhteistyössä huoltajien ja eri 

toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa kestävää tulevaisuutta omassa koulussa, lähiyhteisössä ja 

myös globaalisti. 

Koulun yhteistyökumppaniksi on valittu UNICEF. Osana koulun kansainvälistä toimintaa koulussa 

toteutetaan UNICEF-kävely kevätlukukauden aikana.  Lisäksi hyödynnämme valikoiden UNICEF:in tuottamia 

opetusmateriaaleja eri teemoihin. 

  

Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät helsinkiläisessä koulussa vuorovaikutuksessa 

keskenään. Kouluyhteisö arvostaa jokaisen oppilaan omaa kielellistä ja katsomuksellista monimuotoisuutta 

sekä maamme kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä. Koulussa tutustutaan erilaisiin kulttuuritraditioihin, ja 

näiden ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti. Koulussa opetellaan yksilöiden ja ryhmien 

välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. Oppilaalla on perusoikeus omaan kieleen ja 

kulttuuriin. 

Kulttuuripolun mukainen toiminta lukuvuonna 2021-2022 

 1 lk. oppilaiden vierailukohteet: 
o Kirjastovierailu lähikirjastoon syksyn aikana 
o Lähiympäristöön tutustuminen 
o Luonnontieteellinen museo / kansallismuseo 
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o Tavoitteena kulttuurisen osaamisen ja monilukutaidon kehittäminen. 

  

 2 lk. oppilaiden vierailukohteet:  
o tokaluokkaisten taideretki 
o vierailu Munkkiniemen kirjastoon 
o uskontoryhmien kirkkovierailu 
o vierailu koulumuseoon 
o retki Ateneumiin 
o kevätretki Seurasaareen 

  

 3 lk. oppilaiden vierailukohteet: 
o kirjavinkkaus Munkkiniemen kirjastossa 
o retki Gallen-Kallela -museoon 
o teatteriretki Tanssiteatteri Hurjaruuthiin 
o vierailu Luonnontieteellisessä museossa 
o luokkaretki Helsingin kaupungin sisällä 

  

 4 lk. oppilaiden vierailukohteet:  
o tsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Finlandia-talossa 
o kirjastovierailu 
o  retki Luonnontieteelliseen museoon 

  

 5 lk. oppilaiden vierailukohteet: 
o Pormestarin itsenäisyysjuhlat 
o Museovierailu 
o Osallistuminen elokuvaviikon tarjontaan 
o Kisällityöhön liittyvä kirjastovierailu 
o Annantalo 
o Luontoretki keväällä 
o Keväällä  luokkaretki Porvooseen 

  

 6 lk. oppilaiden vierailukohteet: 
o kirjavinkkaus sekä tiedonhakukäynnit Munkkiniemen kirjastossa 
o vierailu Kansallismuseossa 
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