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A.   LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA  
 

 
1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN   

 
a) Opetuksen järjestäminen 

Opetusryhmien lukumäärä ja oppilasmäärät vuosiluokittain, jaksojärjestelmät, joustavat opetus-
järjestelyt, lukuvuoden valinnaisuudet, kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen järjestelyt, esiopetuk-
sen määrä, maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen, tukiopetuksen järjestäminen, koulun kir-
jastotoiminta, kouluruokailu, päivänavaukset sekä lukuvuoden aikana järjestettävät juhlat. 
 
Eestinkallion koulussa on lukuvuonna 2022–2023 perusopetuksen ryhmiä 12, valmistavan opetuksen 
ryhmiä 2, esiopetuksen ryhmiä 2 ja erityisopetuksen ryhmiä 4. Oppilasmäärät vuosiluokittain ovat: esi-
opetus / 30, 1. luokat / 53, 2. luokat / 56 , 3. luokat / 51, 4. luokat / 59, 5. luokat / 44, 6. luokat / 49  ja 
valmistavat luokat / 23 oppilasta, yhteensä oppilaita on 368.  Koulussa työskennellään yhdessä työjär-
jestysjaksossa. Kevätlukukaudella työjärjestykseen lisätään 1. luokkalaisilla varhennettua englannin 
kieltä 1h /vko/ ryhmä ja 2.luokilla toinen englannin kielen tunti. Joustavia opetusjärjestelyitä käytetään 
tarvittaessa oppilaskohtaisesti (esim. kotiopetus, erityiset opetusjärjestelyt) ja niistä laaditaan aina op-
pimissuunnitelma.  Lukuvuoden valinnaisuus toteutuu seuraavalla tavalla: 1) Taito- ja taideaineiden 
valinnaiset tunnit,  2) Valinnaiset aineet = valinnaiskurssit,  3) Espoo -tunnit ja  4) Vapaaehtoinen kieli-
valinta.                                                                                                                                                    
Taito- ja taideaineiden valinnaisia tunteja tarjotaan koulussamme vuosiluokilla 3-6 yhteensä 6 vuosi-
viikkotuntia. Näillä tunneilla vahvistetaan erityisesti oman suunnittelun, prosessiarvioinnin ja perustai-
tojen hallintaa eri taito- ja taideaineissa. 3. luokalla yksi tunti käytetään käsityön opetukseen, 4. luo-
kalla yksi tunti käytetään liikunnan opetukseen, 5. luokalla kaksi oppituntia käytetään kuvataiteen ja 
käsityön opetukseen sekä 6. luokalla kaksi oppituntia käytetään kuvataiteen ja käsityön opetukseen.                                                                                                                                                  
Valinnaisia kursseja tarjotaan 4-6 luokilla yhden vuosiviikkotunnin mittaisina. Valinnaisia kursseja var-
ten oppilaille on keväällä laadittu ns. kurssitarjotin, jolta oppilaat yhdessä huoltajan kanssa valitsivat 
kurssinsa. Kurssin muodostumiseen vaikuttavat koulun tuntiresurssi, vuosiluokan oppilasmäärä ja va-
linneiden oppilaiden määrä. Kurssitarjotin päivitetään lukuvuosittain.                                                                                                                                               
Espoo -tunteja on käytössä vuosiluokilla 1-3 yhteensä kolme vuosiviikkotuntia. Espoo -tunnit käytetään 
koulussamme seuraavasti: 1.-2. luokalla matematiikkaan ja 3. luokalla äidinkieleen.                                                                                                                                                 
Eestinkallion koulussa 4. luokalta alkava vapaaehtoinen kielivalinta tehdään saksan tai espanjan vä-
lillä. Ryhmän muodostumiselle on Espoossa omat kriteerit ja opetus järjestetään Espoon kieliohjelman 
ja tuntijaon mukaisesti. Kieltä opiskellaan 4-6 vuosiluokilla kaksi vuosiviikkotuntia. Opetus tapahtuu 
pakollisten työjärjestystuntien ulkopuolella ja lisää näin ollen oppilaan viikkotuntimäärää.  
Esiopetusta annetaan kahdessa ryhmässä 20 h/vko, esioppilailla on Eestinkallion koulussa mahdolli-
suus inklusiiviseen, valmistavaan opetukseen (IVAL). Esiopetusta tukee siihen liittyvä varhaiskasva-
tuksen päivähoito.   
Maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen tapahtuu valmistavissa luokissa (VALO A ja VALO J) sekä 
S2 -opetuksena yleisopetuksen ryhmissä.   
Tukiopetusta annetaan koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella oppimisessa tilapäisesti jälkeen jää-
neelle oppilaalle tai ennakoivana tukiopetuksena.   
Koulun kirjastotoiminnasta vastaa nimetty opettaja, joka pitää kirjastotunteja oppilaille ja luokille.    
Kouluruokailusta vastaa Espoo Catering yhdessä koulun kanssa noudattaen kouluruokailusuosituksia.  
Päivänavaukset pidetään joko omissa ryhmissä tai koko koulun yhteisinä liikuntasalissa kerran kuu-
kaudessa.  
Lukuvuoden aikana järjestetään seuraavat juhlat: joulujuhla, Lucia-juhla, kevätjuhla, kuudensien luok-
kien läksiäisjuhla / lukuvuoden päätösjuhla sekä muut mahdolliset merkkipäiviin tai liputuspäiviin liitty-
vät juhlat. 

 
 

b) Koulun yhteyshenkilö/-henkilöt osaamisen kehittämisen asioissa  
(Koulun johtoryhmän jäsen/jäseniä) 
Jukka Paukku 
 

c) Oppilaskuntatoiminnan ohjaava opettaja/opettajat  
 
Pia Tiainen 
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d) Koulukirjastoa hoitava(t) opettaja(t)                                                                                         
Laura Suonranta-Hollo 

 
2. TYÖAJAT  

 
Lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajoista on päätetty Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouk-
sessa 24.11.2021 § 121 mukaan seuraavasti:  

Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen 
työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2022-2023 seuraavat: 
Syyslukukausi to 11.8.2022 - to 22.12.2022 
Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022 (viikko 42) 
Joululoma pe 23.12.2022 - su 8.1.2023 
 
Kevätlukukausi ma 9.1.2023 - la 3.6.2023 
Talviloma ma 20.2.2023 - pe 24.2.2023 (viikko 8) 
Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy 9.2.2023. 

Suomenkielisillä peruskouluilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäi-
vällä. Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi. 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
 

 
3. OPETUSTUNNIT 
1. oppitunti 8.15-9.00 

2. oppitunti 9.00-9.45 

3. oppitunti 10.15-11.15 (sis. ruokailun) tai 10.15-11.00 

4. oppitunti 11.15-12.15 (sis. ruokailun) tai 11.30-12.15 
5. oppitunti 12.30-13.15 
6. oppitunti 13.15-14.00 tai 13.30-14.15 
7. oppitunti 14.15-15.00 

 
Päivän 4. ja 5. tai 5. ja 6. oppitunti voidaan pitää tarvittaessa yhteen klo 11.30-13.00 tai klo 12.30-14.00 
välisenä aikana, mikäli kyseessä ovat ns. taito- ja taideaineiden peräkkäiset tunnit.  Valinnaiskurssit torstai-
sin pidetään aina kaksoistunteina klo 13.30-15.00 välillä.   

 
Satunnaisesti poikkeavista alkamis- ja päättymisajoista ilmoitetaan erikseen kotiin.   Ruokailu järjestetään 
koulussa klo 10.30 - 12.20 välisenä aikana. 
 

 
4. KOULUN KERHOTOIMINTA  
Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen  
koulun kerhotoiminnassa. Kerhotiedot täsmennetään koulun nettisivuilla kohdassa Kerhotoiminta / 
Iltapäivä- ja kerhotoiminta. 
 
Maanantaisin  
klo 14.30–15.30 WAU -kerho 2-4 luokille, liikuntasali klo 13.30-15.00  

klo 14.15-15.15 kodarit 3.lk ja kodarit 4.–6.lk klo 15.15-16.15  

   
Tiistaisin  
klo 14.15-15.15 maksullinen Juvenalian MUSIIKKIVALMENNUS esikouluikäisille, MU-luokka  
klo 14.15-16.15 maksuton Parkour liikuntasalissa 

 
Keskiviikkoisin  
klo 12.15–14.00 LÄKSYKERHOT 1-6 luokille  
klo 14.30–17.30 maksullinen ESPOON KUVATAIDEKOULUN KERHO 1.–2.-luokkalaisille  
klo 15.00–16.00 maksullinen Westend Indiansin MONILAJIKERHO 1-4 luokille, liikuntasali   
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5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS 
 

a) Opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolella 
Koululaisten tapaturmavakuutus kattaa myös koulun ulkopuolella toteutetun opetuksen ja toiminnan, 
mm. leirikoulut, taksvärkkipäivän, yökoulut, opintoretket, opiskelun Yrityskylässä, TET-jaksot sekä 
myös sen, että tavallisen koulupäivän aikana osa opetuksesta tai oppitunneista voidaan järjestää kou-
lun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä. 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
 
Lähtökohtaisesti koulu alkaa ja päättyy koululta. Opetuspaikkana voi toimia myös muu paikka kuin 
koulu, jolloin oppilaan koulupäivä voi huoltajan anomuksesta poikkeuksellisesti alkaa ja/tai päättyä 
muussakin paikassa kuin koulussa. 
 
Lisäksi kouluvuoden aikana järjestetään opintokäyntejä, oppilaiden tutustumiskäyntejä jatko-opinto-
paikkoihin sekä retkiä ja tapahtumia myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Huoltajia tiedotetaan koulun 
ulkopuolella annettavasta opetuksesta tarkemmin erikseen. 
 
Eestinkallion koulussa leirikoulu tehdään joko viidennen luokan keväällä tai kuudennen luokan syksyllä. 
Tänä lukuvuonna leirikoulut toteutetaan seuraavasti: 6AE ja 6I -luokat olivat yhdessä Pajulahdessa 24.-
26.8.2022.  Mikäli jokin luokka haluaa järjestää iltakoulun, siitä laaditaan erillinen suunnitelma.    
Eri luokat ja luokka-asteet tekevät koulupäivän / päivän mittaisia opintoretkiä eri kohteisiin lukuvuoden ai-
kana.   
6. luokkalaiset osallistuvat päivän ajan opiskeluun Yrityskylässä Espoon Karaportissa. Yrityskylä -opintojak-
soon kuuluu myös ennakkotehtävät koululla.  Koulupäivän aikana osa opetuksesta tai oppitunneista voidaan 
järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä.   
Lisäksi kouluvuoden aikana järjestetään opintokäyntejä ja tapahtumia myöhemmin täsmennettävällä tavalla. 
Näistä huoltajia tiedotetaan erikseen.  Keväällä koulussamme voidaan järjestää ns. kodin ja koulun yhteinen 
peli-ilta, jossa on mukana koulun henkilöstöä ohjaamassa jalkapallon/ pesäpallon pelaamista. Leirikoulu voi 
olla myös päiväleirikoulu.  
Oppilaat pitävät myös kovasti ulkona pidettävistä oppitunneista. 
 

 
b) Koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset tilaisuudet 

Lukuvuoden aikana järjestetään myös koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteisiä tilaisuuksia ja ta-
pahtumia, kuten esimerkiksi pesäpallo-, salibandy- ja jalkapallo-otteluita. Tilaisuuden/tapahtuman 
aika, paikka ja sisältö (esim. laji, osallistujat ym.) määritellään erikseen ennen tilaisuutta/ohjelmaa. 
 
Viimeisellä kouluviikolla järjestetään Eestinkallion koulussa perinteinen kuudesluokkalaisten oppilaiden ja 
koulun henkilöstön välinen pesäpallo-ottelu. 
  

 
c) Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! 

Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS on Espoon kulttuurikasvatuksen suunnitelma. 
Lukuvuoden KULPS-toiminnan suunnitelma: 
Millä tavoin pyritte toteuttamaan Espoon opetussuunnitelmaan kirjatun tavoitteen 
"Jokainen oppilas pääsee lukuvuoden aikana vähintään kerran kulttuuripolulle, liikuntapoluille ja 
kirjastopolulle"? 
Koronan sallimissa rajoissa käytämme KULPS-tarjontaa kaikilla luokka-asteilla ja kaikissa ryhmissä. To-
teutetuista retkistä ja vierailusta pidetään muistiota, jolla seurataan KULPS:n toteutumista. 
 

d) Koulun KULPS- ja kulttuuriyhteysopettaja/-opettajat (1-2 opettajaa): 
Virpi Puro 

 

6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT  



 

 

   

 

5 
Koulun lukuvuosisuunnitelma 

a) Kodin ja koulun yhteistyö 
Vanhempainillat ja -tapaamiset, arviointikeskustelut, luokkatoimikunnat, vanhempainyhdistykset, yh-
teistyökäytänteet maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa, kodin ja koulun yhteistyörakentei-
den sekä niiden menetelmien ja toimivuuden arviointi, Wilma-viestintä ja se, milloin opettajakunnan 
kanssa on keskusteltu Wilma-viestinnän tavoitteista ja sisällöistä.  
Kodin ja koulun välinen yhteistyö on luonteeltaan kasvatuskumppanuutta, jossa opettajat ja huoltajat tun-
tevat toisensa. Se kehittyy jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen kouluun. Yhteistyö 
on arvostavaa, monipuolista ja aktiivista. Sillä tuetaan oppilaan koulunkäyntiä, lisätään turvallisuutta sekä 
ehkäistään kiusaamista ja muita lasten ja nuorten hyvinvointia haittaavia tekijöitä.  
Koulu rakentaa aloitteellisesti yhteistyötä ja kehittää sen edellytyksiä. Koulu ja huoltajat vastaavat yhteis-
työn sujumisesta yhdessä. Koulu arvioi yhteistyörakenteiden toimivuutta ja riittävyyttä säännöllisesti, eri-
tyisesti perheiden elämää koskevissa muutostilanteissa.   
Huoltajille järjestetään koronan sallimissa rajoissa ryhmäkohtaisia vanhempainiltoja, joissa käsitellään 
ajankohtaisia teemoja ja oppimista sekä kodin ja koulun roolia oppimisen tukemisessa.   
Ensimmäisen vuosiluokan aikana huoltajia tavataan kahdesti lukuvuoden aikana, toinen tapaamisista on 
arviointikeskustelu. Muilla luokka-asteilla huoltajia tavataan arviointi- ja nivelvaihekeskusteluissa. Arviointi-
keskusteluihin osallistuu myös oppilas. Tapaamisessa asetetaan tavoitteita oppimiselle ja käydään läpi 
oppimisen vaiheita ja arviointia.   
Erityisen tuen oppilaiden huoltajia tavataan HOJKS -keskusteluissa. Tehostetun tuen oppilaille laaditaan 
pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.   
Valmistavan opetuksen oppilaiden huoltajia tavataan opinto-ohjelman laatimisessa. Näihin kaikkiin tapaa-
misiin voi liittyä myös arviointipalautetta.   
Koulun johtokunta vahvistaa koululle toimintaraameja. Se kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Johtokunta-
työ on arvostettua, avointa ja keskustelevaa.   
Koulussamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joka kokoontuu kuukausittain. Mukana vanhempain-
yhdistyksessä on myös yksi koulun henkilöstön edustaja. Vanhempainyhdistys järjestää huoltajille suun-
nattua jumppaa ja sählyä viikoittain, järjestää koulun kanssa yhdessä tapahtumia ja tukee koulua erilai-
sissa oppilaille suunnattujen retkien toteuttamisessa ja välinehankinnoissa sekä lukuvuoden päätteeksi 
jaettavissa stipendeissä.    
Eestinkallion koulun kehittämistyöhön rohkaistaan mukaan johtokuntaa, vanhempainyhdistystä ja luokka-
toimikuntia. Kehittämistyötä voidaan tehdä huoltajailloissa ja koulun tapahtumissa.  
Huoltajien esittämiä toiveita koulun kehittämiseksi huomioidaan. Huoltajille annetaan säännöllisesti myös 
mahdollisuus arvioida koulun toimintaa.   
Uusille valmistavien luokkien oppilaiden huoltajille on koottu oma materiaali vanhempainaamuun, jossa 
käydään läpi koulutyön onnistumisen kannalta tärkeitä asioita.   
Kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden huoltajille järjestetään henkilökohtaisia tapaamisia, joissa 
laaditaan pedagoginen arvio ja käydään läpi oppilaan opinto-ohjelma. Keskustelussa kartoitetaan kodin 
mahdollisuuksia koulutyön tukemiseksi. Tapaamisissa käytetään tarvittaessa tulkkipalvelua. 
Ensimmäisen kouluvuoden aikana huoltajilla on oikeus vähintään kahteen ja sen jälkeen lukuvuosittain 
vähintään yhteen henkilökohtaiseen tapaamiseen lapsen luokanopettajan/ luokanvalvojan kanssa.     
Vanhempainyhdistysten ja luokkatoimikuntien toiminta edistää huoltajien yhteistyötä ja koulun sekä luok-
kien yhteisöllisyyden kehittymistä.  
Huoltajilla on edustajat koulun johtokunnassa. Huoltajilla voi olla edustus myös yhteisöllisessä oppilas-
huoltoryhmässä. Huoltajia kannustetaan osallistumaan koulun opetussuunnitelmatyöhön ja opetussuunni-
telman päivittämiseen. Opetuksen järjestämisen arviointiin huoltajat voivat osallistua mm. huoltajakysely-
jen kautta.  
Eestinkallion koulussa tehdään avointa ja jatkuvaa yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Käytetyin viestintä-
kanava on Wilma. Pedagogiset asiakirjat laaditaan Wilmaan. Opettajat kirjoittavat Wilman kautta koteihin 
myös koko ryhmän kuulumisia. Yksilökohtaiset perheen tapaamiset voidaan järjestää koululla tai etäyh-
teyksien kautta.    
 

 
b) Sidosryhmäyhteistyö 

Kuvataan perusopetuksen iltapäivätoiminta ja esimerkiksi yritysten tai yhteisöjen kanssa tehtävä 
yhteistyö. 
Perusopetuksen iltapäivätoiminta on ohjattua ryhmämuotoista vapaa-ajan toimintaa, jossa 15 lapsen ryh-
mää ohjaa yksi aikuinen. Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä muilla 
luokka-asteilla olevat erityisen tuen oppilaat. Eestinkallion koulun iltapäivätoiminnasta vastaa Tenavax. 
Iltapäivätoiminnan lisäksi koulussa toimii koulun omia maksuttomia kerhoja ja muiden yhteistyötahojen 
järjestämää harrastustoimintaa. Esikoululaisten liittyvän päivähoidon järjestäjänä toimii Espoon kaupungin 
varhaiskasvatus 
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c) Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa  
Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus on kiinteä osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa. Koulu huo-
lehtii, että toimenpidesitoumus on sivustolla https://sitoumus2050.fi/ 
Eestinkallion koulu on kansainvälisen ympäristökasvatusohjelman - Vihreän Lipun – kestävän tason 
koulu. Koulussa on aktiivista ympäristökasvatustoimintaa ja vakiintuneita käytäntöjä. Kestävän kehityksen 
ylläpitämiseksi keskitymme jätteen vähentämiseen.  Oppilaista koostuva ja opettajan ohjaama Ympäristö-
raati organisoi toimintaa. Oppilaat ovat myös laatineet kouluumme Vihreän Lipun toimintasäännöt.  Ees-
tinkallion koulun laatinut keväällä 2018 yhteiskuntasitoumuksen ”Sitoudumme vähentämään biojätettä”, 
jota noudatetaan kouluarjessa kiinnittämällä erityistä huomioita kouluruokailusta syntyvän biojätteen mää-
rän määrään. Ympäristöraati miettii tavoitteita ja toimintatapoja teemalle. Tämän lukuvuoden teemana on 
sähkön säästäminen. 

 
  Koulun yhteyshenkilö: Tarja Koski 

 
 
 
 

d) Monialaiset oppimiskokokonaisuudet 
Oppilaiden opintoihin kuuluu lukuvuoden aikana vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus, 
jonka suunnitteluun he osallistuvat. Jakson pituuteen vaikuttaa muun muassa käsiteltävän teeman 
laajuus, mukana olevien oppiaineiden lukumäärä ja oppimiskokonaisuuteen osallistuvien oppilaiden 
osaaminen ja ikä. 
Teemat ovat ajankohtaisia ja oppilaita kiinnostavia. Myös arviointikäytännöistä sovitaan etukäteen. 
-Espoon OPS 4.4 
 
Oppimiskokonaisuuksien teemat, tavoitteet ja sisällöt sekä oppimiskokonaisuuksiin sisällytettävät op-
piaineet 
Vuosittain toteutetaan vähintään yhden kouluviikon työmäärää vastaava monialainen oppimiskokonaisuus, 
jonka suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa oppilaat ovat keskeisessä asemassa.  Monialainen 
oppimiskokonaisuus sisältää teeman, jota käsitellään eri oppiaineiden kautta. Kaikki perusopetuksen oppi-
aineet ovat edustettuina monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa oppilaan koulupolun aikana.  Oppimisko-
konaisuuden aikana oppilaalle annetaan palautetta työskentelystä ja oppimiskokonaisuuden arviointi on 
osa oppiaineen arviointia.   Opetusta voidaan eheyttää myös pienemmissä jaksoissa, oman ryhmän sisällä 
ja vaikkapa vain yhden oppiaineen teemoina. Ilmiöpohjainen oppiminen on yksi tapa opetuksen eheyttämi-
seen.  
 
 
 

e) Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus  
Mikäli koulussa opiskellaan etäyhteyksiä hyödyntäen, koulu kuvaa opetuksen järjestämisen käytän-
nöt lukuvuosisuunnitelmassaan. -Espoon OPS luku 5.4. Opetuksen järjestämistapoja 
Luokka-asteilla oli käytössä pääosin sama alusta etätyöskentelyyn.   Pienille oppilaille etäyhteysvälineiden 
(esim. Teams) esittelyn on tapahduttava etukäteen, jotta valmius siirtyä etäopiskeluun onnistuu nopeasti-
kin.   On suunniteltava etukäteen myös opettajien välinen yhteydenpito etäoppituntien osalta, näin välte-
tään mahdollisia päällekkäisyyksiä.  Varmistetaan koulun lainalaitteiden riittävyys niitä tarvitseville oppi-
laille.  Mahdollisen hybridiopetuksen suunnittelu tehdään etukäteen, mikäli se on mahdollista. Oppilaille 
opetetaan etäopetuksen rutiinit, jossa käydään läpi, kuinka esim. päivät etänä aloitetaan. 
 

 
7. KOULUN ITSEARVIOINTI JA MUU ARVIOINTITOIMINTA 
Suunnitelma siitä, milloin koulu toteuttaa peruskoulujen itsearviointiin kuuluvat oppilas- ja henkilöstö-
kyselyt tai huoltajakyselyn.  
Mitä muita kyselyjä tai arviointeja on tiedossa lukuvuodelle 2022-2023?  
Miten koulu käsittelee kyselyjen ja arviointien tuloksia?  
Ketkä osallistuvat käsittelyyn? 
MOVE! elo-syyskuu, Lukimat 1.-2. lk (suositus) syyskuu, ALLU-testit 2. ja 4.lk kevät 2023, Kouluter-
veyskysely maaliskuu 2023, Kunta10 henkilöstölle syys-lokakuu 
 
 
 
Linkki perusopetuksen arviointikalenteriin: 
https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EqxV–

https://sitoumus2050.fi/
https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EQxV--p5pddErCWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT
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p5pddErCWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT 
 

 
 
 
 
 

B. LUKUVUODEN TAVOITTEET  
 
1. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: OSAAVA JA OPPIVA YHTEISÖ 

Opetussuunnitelman toteuttaminen luo laadukkaan opetuksen perustan. Vahva oppimisen tuki, ohjaus 
sekä kieli- ja kulttuuritietoinen opetus vahvistavat jokaisen oppilaan perustaitoja. 

a) Miten varmistamme opettajien opetussuunnitelmaosaamisen vahvistumisen? Osaamisen jakaminen, 
jokaisen oma perehtyminen ja tarvittava aika keskustelulle. 
 

b) Millä inklusiivisilla ratkaisuilla varmistamme moninaisten oppijoiden oppimisen oppimisympäristöjä, ope-
tusjärjestelyjä ja toimintatapoja soveltamalla? Joustavalla resurssien käytöllä ja integraatiosopimuksen 
käyttöönotolla. Kaksisuuntaisella integraatiolla oppilaan tuen tarve huomioiden. Hyvällä ja avoimella yh-
teistyöllä. 

 
c) Miten hyödynnämme ja kehitämme oppilaantuntemusta opetuksen pedagogisena lähtökohtana ja var-

mistamme eriyttämisen, eheyttämisen ja monipuolisten menetelmien toteutumisen? 

Pysyvyyttä saman luokan kanssa toimimiseen. Tiedon jakaminen. Nivelvaiheiden vahva tukeminen. 
 

d) Miten kehitämme kieli- ja kulttuuritietoista opetusta? 

Koulussamme tuodaan esille eri kieliä ja kulttuureita esimerkiksi kieli- ja kulttuuriseinän ja erilaisten 
kuukausitehtävien avulla. Annamme luokissa mahdollisuuden oman kulttuurin esittelyyn. Oppilaat voi-
vat opettaa muita omalla äidinkielellään.   

 
e) Miten varmistamme digitaitojen yhdenvertaisen oppimisen? 

Digiportaat otetaan yhä suunnitelmallisemmin käyttöön. Järjestelmien toimivuus avainasemassa.  
 

f) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme tasataan oppimisvajeen aiheuttamia haas-
teita? Huomioittehan oppimisvajeen kartoittamisessa ja lukuvuoden suunnittelussa myös uinninopetuk-
sen siltä osin, kuin se on pandemian vuoksi jäänyt edellisinä lukuvuosina toteutumatta. 
Käyttämällä tukiopetusta ja erityisopettajan opetusta hyödyksi oppimisvajeen tasaamiseksi.  
 

g) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Miten koulussamme huomioidaan mahdolliset erityisissä opetusjärjeste-
lyissä opiskelevat oppilaat ja kouluun paluu? 
 Kirjoita tähän 

 

2. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: HYVINVOINNIN JA KASVUN TUKI 
 
Koko kouluyhteisö voi hyvin. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön aikuisille. Vastuu oppilai-
den hyvinvoinnin edistämisestä on koulun koko henkilökunnalla. Kouluyhteisön hyvinvointi varmiste-
taan jatkuvalla ryhmäyttämisellä, systemaattisella kiusaamisen ehkäisemisellä ja yhteisöllisyyden vah-
vistamisella. 
 

a) Milloin Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle -suunnitelma käsitellään työyhteisössä? Kevät 
2023 
 

b) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset, YHR:ssä sovitut toimenpiteet lukuvuo-
delle 2022–23 lukuvuoden 2021–22 arviointiin pohjautuen? 
Poikien koulumotivaation ja -viihtyvyyden lisääminen 
 

https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EQxV--p5pddErCWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT
https://espoo365.sharepoint.com/:b:/r/sites/SITO-yhteiset/Jaetut%20asiakirjat/Hyvinvointimateriaalit%20opettajille%20ja%20nuorisoty%C3%B6h%C3%B6n/Kiusaaminen%20ja%20v%C3%A4kivalta/Yhdess%C3%A4%20vahvaksi%20yhteis%C3%B6ksi%20-Ei%20kiusaamiselle%20KOKONAISUUS%2003.12.2020.pdf?csf=1&web=1&e=brrCRw
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c) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden 
tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten käytettävät menetelmät luokkakohtaisesti luku-
vuonna 2022–23 lukuvuoden 2021–22 arviointiin pohjautuen? 

HYVE-tuntien pitäminen, Huomaa hyvä-webinaarit, henkilöstön kouluttautuminen 

  
d) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme mahdollistetaan arjen työrauha osana palau-

tumista?  

Yhdessä sovitut toimintatavat ja rutiinit. Yhteiset oppilaat, joista pidetään huolta. Kerran lukuvuodessa 

pidettävä hyvinvointiviikko, koko koulun joulukalenteri.  
 

e) Millä keinoin koulussamme vahvistetaan lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta ja tulevaisuususkoa? 
Vahvuus- ja hyvekasvatus, oppilaskunnan toiminta, ympäristö- ja hyve-agenttitoiminta, koko koulun yh-
teiset tempaukset, Kulps-toiminta, aidot kohtaamiset arjessa. Läsnäolo lisää turvallisuuden tunnetta. 
 

f) Millä keinoin koulussamme lisätään kouluyhteisön - oppilaiden ja henkilöstön - hyvinvointia, osallisuutta 
ja yhteisöön kuulumisen tunnetta? 
Yhteiset tapahtumat lisäävät osallisuutta ja yhteisöön kuuluvuuden tunnetta. Koulun tiimirakenne tukee 
hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta.  

 
  

3. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN 
 
a) Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan koulussa lukuvuonna 2022-
23? 
Kestävän kehityksen tavoitteet, edistämme arvostavaa, avarakatseista asenneilmapiiriä ja luomme kulttuurien 
välisiä kohtaamisia arjessa erilaisten tempausten avulla.  
 
b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet 
Palkkatukihenkilöiden työllistäminen 
 

 
c) Lukuvuoden 2021-22 arvioinnissa koulun itsearvioinnin ja muun arviointitoiminnan tuloksien pohjalta noste-
tut koulun omat kehittämiskohteet lukuvuodelle 2022-23:  
Lukuvuoden 2021-22 arvioinnista kohta 7 Koulun itsearviointi ja muu arviointitoiminta 
Tasa-arvoiset arvointimenetelmät, joita tuetaan koulutuksen ja pedatiimin laatiman ohjeistuksen pohjalta.  

 
 
 

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ YHTEISÖN  
HYVINVOINNIN TARKASTUS  
 
 

1. KOULUN JOHTAMINEN REHTORIN POISSAOLLESSA 
Kirjataan vastuuhenkilö/-t ja yhteystiedot. 
1. Aleksi Lahtinen 040 636 9166, 2. Laura Suonranta-Hollo 040 636 9254, 3. rehtorin määrämä joh-
totiimin jäsen 

   

2. VARAUTUMINEN JA HARJOITTELU  
Kirjataan päivämäärät. 

• Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla 
tätä. 

• Palo- ja pelastusharjoitus pidetty ( 31.8.2022)  

• Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa  

• Riskien arviointi tehty tai päivitetty 25.10. 

• Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin 10.8.2022 

• Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa Kirjoita tähän 

• Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet 
Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön ohjeen mukaisesti koulut järjestävät 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/kasvujaoppiminen-suomenkielinenperusopetus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fkasvujaoppiminen%2Dsuomenkielinenperusopetus%2FShared%20Documents%2FSUKO%2DKansainv%C3%A4lisyys%2Dja%2Dglobaalikasvatussuunnitelma%5F91047%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fkasvujaoppiminen%2Dsuomenkielinenperusopetus%2FShared%20Documents
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hätäensiapukoulutuksen vuosittain noin yhdelle kolmasosalle koulun työntekijöistä. 
3 

• Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: Kirjoita tähän 

• Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin? Kuka, milloin, materiaali, jne.   
Sijaiskansion avulla 

 
 
 
 

D. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TOIMENPITEET LUKUVUODELLE 2022-2023 
 

VAHVISTETAAN TAMMIKUUSSA 2023 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN HYVÄKSY-
MISEN YHTEYDESSÄ 

 
1. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseen liittyvän koulukohtaisen tavoitteen/tavoitteiden toteuttamiseksi luku-

vuonna 2022-2023: 

Vastuuhenkilöt: 

Aikataulu: 

 

2. Toimenpiteet yhdenvertaisen kohtelun edistämiseen liittyvän koulukohtaisen tavoitteen/tavoitteiden toteutta-
miseksi lukuvuonna 2022-2023: 

Vastuuhenkilöt: 

Aikataulu: 

 

E. Lukuvuosisuunnitelman liitteet  

• Koulun ohjaussuunnitelma 

• Muut mahdolliset liitteet 
 
 

 

 

 


