
Herttoniemenrannan ala-asteen koulun ohjaussuunnitelma 

Oppilashuoltotyöryhmässä seurataan luokkatasolla oppilaiden oppimista, hyvinvointia ja 

oppimisympäristön turvallisuutta sekä suunnitellaan tarvittavia tukitoimia luokille. 

Nivelvaihetyöskentely on osa oppilashuoltoa. Oppilashuoltoryhmä tapaa kaikki alueen 

esikouluryhmien opettajat ja lähikouluna toimivan yläasteen, Porolahden peruskoulun, 

oppilashuoltotyöryhmän. Yhteisöllisessä oppilashuollossa lasten ja huoltajien osallisuutta 

oppilashuollon suunnitteluun pyritään tukemaan siten, että vanhempainyhdistyksen ja 

oppilaskunnan edustajia tavataan kerran lukuvuoden aikana. Tukea tarvitsevat oppilaat opettaja 

ohjaa yksilöllisen oppilashuollon palveluihin. Sekä kuraattori että psykologi tekevät yksilökohtaisen 

työn lisäksi yhteisöllistä työtä luokissa. Kuraattori pitää esim. 3. luokille Askeleittain-tunteja ja 

psykologi Maltti-ryhmää yhteistyössä opettajan kanssa.  

Helsingin kaupungin peruskoulujen ohjaussuunnitelma kuvaa koulun ohjaustoiminnan tavoitteet 

sekä ohjauksen johtamiseen, toteuttamiseen ja työnjakoon kuuluvat keskeiset teemat. 

Ohjaussuunnitelma perustuu opetushallituksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) ja Hyvän 

ohjauksen kriteereihin.  

 

Ohjaustoiminta 

Opettaja pyrkii luomaan turvallisen oppimisympäristön, jossa hyväksytään kaikenlaiset oppijat. 

Opettaja ohjaa lasta löytämään omat oppimistapansa ja vahvuutensa oppijana ja ihmisenä. 

Oppilasta ohjataan ottamaan vastuu omasta oppimisestaan ja käytöksestään sekä ymmärtämään 

oma yksilöllinen merkityksensä ryhmän jäsenenä. Oppilasta autetaan oivaltamaan opiskelun ja 

elinikäisen oppimisen merkitys ja arvostamaan sitä. Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa 

oppimistaan ja edistymistään. Tässä käytetään hyväksi itse- ja vertaisarviointia.  

Opettaja kiinnittää huomiota oppilaiden toiminnanohjaukseen päivittäisissä tilanteissa läpi 

lukuvuoden. 

Eri luokka-asteilla vahvistetaan työskentelytaitoja seuraavasti: 

1.–2. -luokilla opetellaan koulutyön ja opiskelun perustaidot: 

- kuunteleminen, opetuksen aktiivinen seuraaminen, opetukseen osallistuminen 

- läksyjen merkitseminen ja tekeminen 

- omista tavaroista huolehtiminen 

- työrauhan ylläpitämiseen liittyvien taitojen opetteleminen 

- ryhmässä toimimisen ja koulussa olemisen perustaidot 

 

3.–4. -luokilla 

- vahvistetaan 1.–2. -luokilla opittuja koulunkäyntitaitoja 

- paneudutaan olennaisen tiedon löytämiseen opittavasta aiheesta 



- opetellaan vieraan kielen opiskelutaidot 

- oppitunneilla tuodaan esille ja huomioidaan erilaiset tavat oppia, vastaanottaa ja jäsentää tietoa   

5.–6. -luokilla 

- vahvistetaan aiemmin opittuja opiskelu- ja tiedonkäsittelytaitoja 

- ohjataan lähde- ja mediakriittisyyteen 

- pyritään jatkuvasti kasvavaan itsenäisyyteen ja vastuunottoon omasta oppimisesta ja opiskelusta 

Opettaja tiedottaa koteja edellä mainituista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä ja kertoo 

aiheesta myös vanhempainilloissa ja -tapaamisissa. Opettaja painottaa huoltajille kotitehtävien 

tärkeyttä korostaen niiden tekemisen merkitystä oppimisprosessissa. Opettaja muistuttaa 

huoltajia, että kotitehtävien tekeminen on kotien vastuulla. Opettajat käyvät huoltajien kanssa 

opetuksen yleiset tukimuodot läpi vanhempainilloissa ja -tapaamisissa. 

Opettaja esittelee lukuvuoden kerhotarjonnan luokassa ja voi suositella sopivia kerhoja 

oppilailleen. Kerhoista jaetaan tietoa koteihin Wilmassa ja koulun kotisivuilla ennen kerhojen 

alkamista. 

4.3.1.1 Lukuvuoden tarkennukset 

Oppilaiden itsearviointitaitoja kehitetään määrätietoisesti kaikilla luokka-asteilla. Itsearviointia 

lähestytään laaja-alaisten taitojen kautta. Jokainen luokka vastaa oppilashuoltoryhmän laatimaan 

kyselyyn missä kartoitetaan luokan ja koulun oppimisilmapiiriä, mahdollista kiusaamista jne. 

asioita, joilla voi olla vaikutusta oppilaan oppimiseen. Kaikki luokat kutsutaan luokka-asteittain 

yhteisöllisen oppilashuollon tapaamiseen missä näitä asioita käydään läpi oppilaiden kanssa ja 

heidän tarpeista lähtien. Tausta-ajatuksena on jokaisen oppilaan vahva yleinen tuki omassa 

luokassa ja koko koulussa. 

 

 


