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7. luokkien ryhmänohjaajat 
● 7A Katriina Kivinen
● 7B Päivi Ahonen
● 7C Eila Tamminen 
● 7D Hanna Salovuori
● 7E Rosa Havukainen
● 7F Lauri Välimäki
● erlo Mari Rouhiainen
● Luokkien muodostuksesta



Suutarinkylän peruskoulu

Nummi 
● 280 opp. 
● 19 opettajaa 

Suutari 
● 410 opp. 
● 35 opettajaa 
● 4 avustajaa 
● Kouluvalmentaja 
● Musiikki ja latina painotettuna 

opetuksena 
● POY-luokka
● Perusopetukseen valmistavaa opetusta
● Apulaisrehtori Tiina Lepistö



Oppilashuolto

● Koulukuraattori Anu Sin 
● Koulupsykologi Tiina Majonen
● Terveydenhoitaja Ida Liias 
● Kouluvalmentaja Pauliina Turunen 

Oppilashuollon tuki voi olla tutkimuksia, ohjausta tuen piiriin, 
pienryhmien vetämistä, yksilötapaamisia 
 

● Useita erityisopettajia
● Erityisopetus on samanaikaisopetusta, 

pienryhmäopetusta, tukitoimien suunnittelua ja 
aineenopettajien kanssa opetuksen yhteistä 
suunnittelua.  

 



● Kaksi jaksoa, syyslukukauden päätteeksi 
välitodistus ja kevätlukukauden päätteeksi 
lukuvuositodistus .

● Lukuvuoden alussa arviointiperiaatteet 
käydään läpi niin henkilöstön, huoltajien 
kuin oppilaiden kanssa.  (ks. Wilman 
pysyvät tiedotteet) 

● Oppilaan huoltajat kutsutaan kerran 
lukuvuodessa käytävään oppilasta 
koskevaan oppimiskeskusteluun.  

● Uudet päättöarvioinnin kriteerit 
määrittelevät numeroarvosanoihin 5, 7, 8 ja 
9 vaadittavan osaamisen tason kussakin 
oppiaineessa www.ops.edu.hel.fi.



Opiskeleminen yläkoulussa

● Vapaus ja vastuu  
● Koulupäivän pituus 
● Uudet oppiaineet, mm. 

oppilaanohjaus, terveystieto ja 
kotitalous 

● Ryhmänohjaaja tukena 
● Valinnaisaineet 

 
● Edelleen tärkeää on lepääminen, 

syöminen, liikkuminen, läsnäolo ja 
lukeminen, harrastaminen ja 
kaverit



Numeroin arvosteltavat yhteiset 
aineet

● äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen 
kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, 
kemia, biologia, maantieto, terveystieto, 
uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, 
yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, 
liikunta sekä kotitalous. 

● Valinnaisaineet: 
● Taito- ja taideaine osana emoainetta 
● Muu pitkä valinnaisaine numerolla 
● Lyhyt valinnaisaine (S) 



● Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja 
miten hänen suoriutumistaan arvioidaan. 

 
● Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on parantaa oppilaiden yhdenvertaisuutta 

arvioinnissa.
 

● Perusopetuksen arvioinnilla on kaksi tehtävää, jotka tukevat toisiaan. Yksi tehtävä 
on kannustaa ja ohjata oppilaan opiskelua. Toinen on arvioida oppilaan 
osaamista suhteessa tavoitteisiin.  

 
● Arviointi on jatkuvaa, ohjaavaa ja kannustavaa 

● Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.



Oppivelvollisuuden laajeneminen

● Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021.  
 

● Lakiin kuuluu velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa. 
● Eli kaikkien yhdeksäsluokkalaisten (ja päättövaiheessa olevien oppivelvollisten 

VSOP-oppilaiden) on hakeuduttava jatko-opintoihin ja aloitettava opinnot.  

● Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen 
suorittaa toisen asteen tutkinnon. 

● Huom! Perusopetuksen suorittaminen päättyy edelleen viimeistään sen vuoden 
kevätlukukauden päättyessä, kun oppilas täyttää 17 vuotta. 

 
● Huoltajalla on valvontavastuu  opintoihin hakeutumisesta ja opintojen 

jatkamisesta.



Turvallinen ja hyvinvoiva lähikoulu

● Ryhmänohjaajan rooli, ryhmäytys, sosiaaliset 
taidot, kouluvalmentaja, kerhotoiminta

● Oppilaalla on oikeus turvalliseen 
oppimisympäristöön ja velvollisuus 
mahdollistaa se muille.

● Luokkien muodostus
● Wilma
● Classroom
● Valvontakamerat
● Järjestyssäännöt

○ Kurinpito
■ kasvatuskeskustelu
■ jälki-istunto
■ opetuksen epääminen
■ koulupäivän keskeyttäminen
■ kirjallinen varoitus
■ erottaminen






