
 

 

 

  

Perusopetuksen 
opetussuunnitelma 
2016 

KOULUMÄEN KOULU 
JOHTOKUNNAN VAHVISTAMA 12.10.2021 



 

1 
 

 

Sisällysluettelo 

Opetussuunnitelma 2016 / Koulumäen koulu ..................................................................... 3 

2. Perusopetus yleissivistyksen perustana ............................................................................ 3 

2.2. Perusopetuksen arvopohja ................................................................................................. 3 

2.3. Oppimiskäsitys ........................................................................................................................ 3 

3. Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet ................................................................... 4 

3.3. Laaja-alainen osaaminen ..................................................................................................... 4 

4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri ............................................................... 6 

4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen ............................................................. 6 

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet ............................................. 7 

4.4. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet ........................ 8 

5. Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen ................................... 9 

5.2 Yhteistyö ..................................................................................................................................... 9 

5.3. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö ..................................... 10 

5.4. Opetuksen järjestämistapoja ............................................................................................ 10 

5.5. Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta ................................ 11 

6. Oppimisen arviointi ................................................................................................................. 12 

6.1. Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri ................................. 12 

6.2. Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet ....................................................................... 12 

6.4. Opintojen aikainen arviointi............................................................................................. 13 

6.4.1 Arviointi lukuvuoden aikana .................................................................................................... 14 

6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä .............................................................................................. 14 

6.4.3. Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana .................................................................... 14 

6.4.4. Arviointi nivelkohdissa ............................................................................................................ 14 

6.5. Perusopetuksen päättöarviointi ..................................................................................... 15 

6.5.1. Päättöarvosanan muodostaminen ......................................................................................... 15 

7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ...................................................................................... 15 

7.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ...................................................................... 15 

7.2. Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana ......................................................................... 15 

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ........................................... 15 

7.5. Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot ...................................................................... 16 

7.5.1 Tukiopetus ................................................................................................................................ 16 

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus ....................................................................................................... 16 

9. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä ........................................................ 16 

9.4. Muut monikieliset oppilaat ............................................................................................... 16 

12. Valinnaisuus perusopetuksessa ....................................................................................... 17 

12.1. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ................................................................. 17 



 

2 
 

12.2. Valinnaiset aineet ............................................................................................................... 17 

13. Vuosiluokat 1-2 ....................................................................................................................... 23 

14. Vuosiluokat 3-6 ....................................................................................................................... 23 

15. Vuosiluokat 7-9 ....................................................................................................................... 23 

 

 
  



 

3 
 

Opetussuunnitelma 2016 / Koulumäen koulu 
 

2. Perusopetus yleissivistyksen perustana 

2.2. Perusopetuksen arvopohja 
Asukas- ja asiakaslähtöisyys 

Koulumäessä on tärkeää, että oppilaan koulupäivä on turvallinen ja koulun yhteiset arjen 

toimintamallit on suunniteltu sujuviksi ja joustaviksi. Opetuksessamme korostuu yksilöllisyys. 

Opetuksessa ja työtavoissa otamme huomioon oppimisen erilaiset tarpeet. Jokaiselle koulumme 

oppilaalle laaditaan oma, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma yhdessä 

huoltajien ja oppilaan kanssa. Tapaamisissa keskustellaan oppilaan vahvuuksista ja tuen tarpeista. 

Näin kotien ja koulun asiantuntemus yhdistetään oppilaan kasvun ja oppimisen tueksi.  Lapsen 

oppipolkua rakennettaessa huoltajille tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaisiin tapaamisiin 

vuosittain ja tärkeissä siirtymävaiheissa.  

Vastuullinen edelläkävijä 

Koulumäki pyrkii kehittämään erityisen tuen osaamista ja opetuksen yksilöllistämistä. Luomme 

työyhteisöön yhteisiä oppilasta ja koteja palvelevia toimintamalleja, kouluttaudumme ja jaamme 

osaamistamme. Rakennamme erityisen tuen oppilaalle sopivia digitaalisia oppimisympäristöjä ja 

kestävän kehityksen toimintamalleja. Luomme oppilaille mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja 

yhteistoimintaan sekä tuemme heidän vuorovaikutustaitojensa kehittymistä.  

Oikeudenmukainen 

Koulumäessä yhteisesti sovittujen toimintatapojen avulla edistetään oppilaan arvostavaa 

kohtaamista ja arjen turvallista sujumista. Olemme läsnä oppilaiden arjessa ja tuemme heitä 

ristiriita- ja ongelmanratkaisutilanteissa yhdenvertaisesti. Tuemme heitä sosiaalisten taitojen 

kehittymisessä ja suvaitsevaisuudessa. Ohjaamme oppilasta vastuunottoon omista teoistaan, 

tavaroistaan ja ympäristöstään. 

2.3. Oppimiskäsitys 
Koulun opettajat hyödyntävät opetuksessaan positiivisen pedagogiikan ja vahvuusopetuksen 

keinoja. Aikuiset ohjaavat oppilaita tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämään kykyjään ja 

taitojaan. Oppilaita ohjataan löytämään keinoja onnistua oppimisvaikeuksista huolimatta. Oppilas 

oppii luottamaan itseensä ja hänellä on positiivinen asenne oppimiseen ja työntekoon.   
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3. Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 

3.3. Laaja-alainen osaaminen 
 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Koulumäen koulussa tavoitteena on kasvattaa itsenäisesti toimentulevia kansalaisia.  
Koulussa opitut teoriataidot ja -tiedot tukevat arjessa selviytymistä.    

Alakoulun ensimmäisillä luokilla  pääpaino on perustaitojen kuten lukemisen, kirjoittamisen 
ja laskemisen harjoittelemisessa. Oppimaan oppimisen  taidot sekä  syy-seuraussuhteiden 
ymmärtäminen  ja  oman ajattelun kehittäminen etenevät  itsestä lähtevien tarpeiden 
kautta.  Oppilaita  tuetaan  oman aloite- ja keskittymiskyvyn löytämisessä.  Koulussa 
harjoitellaan  oman ja toisen työn kunnioittamista sekä  koulurutiinien omaksumista. 
Opetuksessa pyritään löytämään  oppilaan tarpeiden ja vahvuuksien mukaiset 
työskentelytavat.  

Alakoulussa opittuja taitoja vahvistetaan ylemmillä luokilla. Opetuksessa lisätään 
tiedonhankintatapoja- ja kanavia ja sitä kautta kasvattaa  maailmankuvan  laajentumista. 
Koulumäen koulussa oppilas oppii arvioimaan omaa työskentelyään ja oppimistaan 
itsearvioinnin kautta.  

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Monikulttuurisuus näkyy koulun arjessa, tapahtumissa ja tilaisuuksissa.  Oppilaita ohjataan 
tuntemaan ja arvostamaan erilaisuutta sekä kulttuurista moninaisuutta.   

Koulumäen koulun kasvatusperiaatteena on huolehtia yhteisesti oppilaista ja mahdollisten 
ristiriitatilanteiden selvittämisestä. Oppilaille opetetaan toisten huomioimista ja toisen 
asemaan asettumista oppitunti- ja välituntitilanteissa ja sitä kautta siirtämään opittuja 
taitoja vapaa-ajan tilanteisiin.  Koulussa käytetään KiVa Koulu – ohjelmaa ja/tai muita 
menetelmiä kiusaamisen ehkäisyyn. Vuorovaikutustaitoja vahvistetaan mm. ohjatuilla 
välituntitoiminnoilla, teemapäivillä ja monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla. Oppilaat ovat 
keskeisessä roolissa koulun juhlien ja tilaisuuksien ohjelmaesityksissä.  

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Koulumäen koulussa oppilaiden itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen ohjaaminen ovat 
keskeisessä roolissa. Oppilaita tuetaan monin eri tavoin oman toiminnan ohjaamisen 
kehittymisessä.  

Ohjausta annetaan muun muassa seuraavilla osa-alueilla:  

-   pukeutuminen 

-   terveellinen ruokavalio 
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-   liikunta ja lepo 

-   joukkoliikennevälineet 

-   ajan hahmottaminen, kello 

-   raha 

-   internetin ja digitaalisten välineiden turvallinen käyttö  

-   julkisten ja muiden palveluiden hyödyntäminen  

Taitoja opetetaan monipuolisesti. Oppitunneilla käsitellään aihealueita teoriatasolla ja 
tarpeen vaatiessa oppilaita ohjataan henkilökohtaisesti käytännön tilanteissa. Oppilaat 
voivat saada ohjausta esimerkiksi joukkoliikennevälineiden käytössä, terveellisen 
ruokavalion noudattamisessa ja liikuntaharrastuksiin ohjaamisessa. Työtä tehdään 
yhteistyössä huoltajien, oppilashuoltohenkilöstön ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa.  Yhteistyökumppaneita voivat olla muun muassa Espoon kaupungin nuoriso- ja 
sosiaalitoimi sekä seurakunta.  

 

Monilukutaito  

Koulumäen koulussa pyritään käyttämään selkokielisiä ja visuaalisia opetusmateriaaleja. 
Näiden avulla tuetaan oppilaiden hahmottamis- ja oppimaan oppimistaitojen kehittymistä. 
Eri oppiaineissa kohdennetaan opetusta monilukutaitoa vaativien tehtävien ohjaamiseen. 
Kuvien, diagrammien, kaavioiden, symbolien ja oppiaineille tyypillisten oppimisrakenteiden 
kuten kielten sanastojen käyttöä ohjataan opiskelussa.  Oppimistilanteissa oppilaat 
harjoittelevat tuottamaan ja tulkitsemaan tekstejä yksinään ja yhdessä muiden kanssa. 
Opetuksessa painotetaan luetun ymmärtämistaitojen kehittymistä.  Tekstin tuottamisen 
harjoittelussa huomioidaan digitaalisten toimintaympäristöjen asettamat viestinnän 
vaatimukset.  

  

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Koulumäen koulussa on laadittu tieto- ja viestintätekniikan (TVT)  toimintasuunnitelma, jota 
tarkistetaan ja täydennetään lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. Koulussa on yhteisesti 
suunniteltuja  TVT-toimintamalleja – ja ohjeita.  

Koulumäen koulussa oppilaita ohjataan tieto- ja viestintätekniikan käytössä seuraavilla osa-
alueilla:  

1) Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen välineenä 
2) Tietoturvallisuus 
3) Tietotekniikan käyttö luovassa ja tutkivassa oppimisessa 
4) Verkostoituminen ja vuorovaikutus  
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Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Alaluokilla työelämätaitojen ohjaus aloitetaan kehittämällä oppilaan omatoimisuutta, 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tavoitteellista työskentelyä.  Taitoja kehitetään myös 
leikkien ja pelien kautta. Koulumäen oppilaat osallistuvat vuosiluokkavuorollaan Espoon 
Yrityskylän oppimiskokonaisuuteen.  

Yläkoululuokilla oppilaita ohjataan työelämä- ja työpaikan hankinnassa tarvittavien taitojen 
kehittämisessä. Asiaa lähestytään oppilaan omien lähtökohtien, vahvuuksien ja jatko-
opintotoiveiden näkökulmasta.  Asioita harjoitellaan ja havainnollistetaan oppitunneilla 
käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta. Yläkoulun kaikilla vuosiluokilla oppilaat 
tutustuvat työelämään TET -harjoittelu. Oppilaat saavat tarvittaessa tukea TET -
harjoittelupaikan hankinnassa. 

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Koulumäen koulussa oppilaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin 
monin eri tavoin. He osallistuvat koko koulun toiminnan suunnitteluun oppilaskunnan ja 
erilaisten oppilaskyselyiden ja vaalien kautta.  Luokkatyöskentelyssä oppilaat saavat 
mahdollisuuksia vaikuttaa luokan sisäiseen toimintakulttuuriin.  Koulussa suunnitellaan ja 
toteutetaan yhdessä oppilaille mielekästä välituntitoimintaa.  Oppilailla on mahdollisuus 
tutustua kansalaisvaikuttamisen keinoihin koulutyössä tarjoutuvin mahdollisuuksin.  
Kestävän kehityksen ja tulevaisuuden rakentamisen näkökulma tuodaan oppilaille osana 
opetusta.  

4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri 

4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen  
 

Jokainen oppilas kohdataan yksilönä ja ainutlaatuisena. Oppilaille laaditaan vuosittain 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. HOJKS laaditaan 
yhteistyössä huoltajan kanssa. Toisella ja kuudennella luokalla oppilaalle laaditaan 
pedagoginen selvitys, jossa tarkastetaan oppilaan tuen tarve. Myös tämä tehdään 
yhteistyössä huoltajan kanssa. Syyslukukauden lukukausitodistus korvataan 1-6 luokilla 
arviointikeskustelulla, jossa tarkistetaan HOJKS:an tavoitteiden oikeellisuus ja soveltuvuus.   

Uuden oppilaan sekä Koulumäen oppilaan siirtyessä toiseen kouluun niveltäminen on 
suuressa roolissa. Kevätlukukaudella uusille oppilaille ja heidän huoltajilleen järjestetään 
mahdollisuus tutustua kouluun. Kesken lukuvuoden Espoon sisällä siirtyville oppilaille 
pyritään järjestämään koe/ tutustumisjakso sekä tulopalaveri huoltajille ja 
opetushenkilöstölle.   

Jatko-opinnot ovat Koulumäen koulussa tärkeässä roolissa ja tärkeitä yhteistyökumppaneita 
ovatkin lähiseudun vastaanottavat ammatilliset oppilaitokset, joihin järjestetään 
tutustumisia mahdollisuuksien mukaan. Jatko-opintovaiheessa yhteistyö ammatillisten 
oppilaitosten kanssa on niveltämisen kannalta erittäin tärkeää. Huoltajille järjestetään 
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mahdollisuus kuulla erityisammattioppilaitosten koulutustarjonnasta ja nuorten jatko-
opintomahdollisuuksista. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaille laaditaan 
siirtymävaihesuunnitelma yhdessä huoltajien, nuorten sekä opetushenkilöstön kanssa.   

Koulumäen koulussa yhteistyö seurakunnan kanssa on suuressa roolissa. Jokaviikkoiset 
seurakunnan aamunavaukset, joulu- ja pääsiäisjumalanpalvelukset sekä koulukummin 
vierailut tukevat tiivistä yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta seurakunnan ja Koulumäen 
koulun välillä.  

Lukuvuosittain järjestetään mahdollisuuksien mukaan kodin- ja koulunpäivä, jossa huoltajilla 
on mahdollisuus tulla tutustumaan oppilaiden koulupäiviään.   

Koulumäen koulussa tehdään yhteistyötä Espoon nuorisotoimen kanssa mahdollisuuksien 
mukaan. Espoon liikuntatoimi tarjoaa vuosittain erityisliikuntapäivän Koulumäen koulun 
oppilaille omien resurssiensa mukaisesti. 

 

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  
 

Oppilaiden välisiin ristiriitatilanteisiin sekä kiusaamiseen puututaan ja ne selvitetään.   

Oppilaita osallistetaan ikätason mukaan taukotoiminnan järjestämisessä ja sekä 
monialaisten projektien suunnittelussa. Oppilaat ehdottavat taukotoimintapisteitä ja ne 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Taukotoimintaa on päivittäin pitkällä välitunnilla. 
Oppilaille järjestetään välitunneilla mahdollisuus ulkopeleihin sekä ohjattuun toimintaan 
ulkona.   

Oppilaat saavat vaikuttaa monialaisten projektien suunnitteluvaiheessa oppiaineiden, 
teemojen sekä työskentelytapojen osalta. Opettajat toteuttavat projektit oppilaiden 
toiveiden mukaan.   

Yläluokan oppilaat valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan jäsenet edustamaan asioitaan 
koulun arjessa. Oppilaskunta tekee työtä oppilaiden kouluviihtyvyyden eteen.   

Koulun henkilökunnan tehtävänä on luoda oppilaalle kannustava, turvallinen ja myönteinen 
oppimisympäristö, jossa lapset ja aikuiset viihtyvät. Koulun henkilökunnan tulisi ohjata 
oppilaita tiedostamaan ja löytämään vahvuutensa oppijoina sekä ohjata oppilaita 
pitkäjänteiseen työn tekemiseen sekä työn loppuunsaattamiseen.   

 

4.3. Oppimisympäristöt ja työtavat  

 

Koulun henkilökunta kouluttautuu ja henkilökuntaa koulutetaan koulun sisällä muuttuvien 
opetussisältöjen ja opetusympäristöjen hallinnassa. Henkilökunnan kouluttautumisella on 
suuri rooli oppilaiden motivoinnin kannalta. Innostuneella ja uteliaalla opettajalla on 
innostuneita ja uteliaita oppilaita. Erittäin tärkeässä roolissa on myös koulun sisäisen 
osaamisen jakamien sekä hiljaisen tiedon siirtäminen. Opettajien välinen yhteistyö eri 
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oppiaineissa ja vertaistuki mahdollistavat työtapojen monipuolisen käytön. 
Samanaikaisopettajuutta ja yhteistyötä yli vuosiluokkarajojen kehitetään mahdollisuuksien 
mukaan.   

Opettajat eriyttävät oppilaita heidän taitotasonsa ja HOJKSissa yhdessä sovittujen 
yksilöllistämistavoitteiden mukaisesti. Oppilaan tuen tarve, oppimisedellytykset sekä 
kiinnostuksen kohteet tulisi ottaa huomioon opetusympäristöjen ja työtapojen valinnassa.    

Koulun ja kaupungin laitehankinnoilla mahdollistetaan monipuolinen ja ikätasonmukainen 
tieto- ja viestintäteknologian yhdistäminen eri oppiaineisiin. Oppilaat perehdytetään 
turvalliseen ja kriittiseen sosiaalisen median käyttöön.   

Koulussa tuetaan yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta. Kuudennen ja yhdeksännen luokan 
oppilaat vierailevat mahdollisuuksien mukaan yrityskylässä. Työelämäntutustumisjaksoja on 
luokilla seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän.   

Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa monialaisten kokonaisuuksien oppiaineisiin, teemoihin 
sekä työtapoihin. Oppilaat myös arvioivat omaa suoriutumistaan niin projektiviikoilla kuin 
koko lukuvuoden aikana. Opettaja ja oppilaat ovat jatkuvassa yhteistyössä ja 
vuorovaikutuksessa valitessaan työtapojen ja kehittäessään niitä.    

Oppilaat tehdään tietoiseksi siitä, että jokaisella oppiaineella on oma kielensä ja 
käsitteistönsä. Eri tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät havainnollistavat saman ilmiön 
eri näkökulmia. Opetuksessa edetään arkikielestä käsitteellisen ajattelun kieleen.  

Opettajat hyödyntävät KULPS tarjontaa osana opetusta ja valitsevat 
oppiainekokonaisuuksiin soveltuvat vierailu- ja tutustumiskohteet.   

 

4.4. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet  
 

Eheyttävän ja ilmiöpohjaisen opetuksen teemat vaihtelevat lukuvuosittain. Koulumäessä 
opettajat ja oppilaat päättävät yhdessä ajankohtaisista teemoista, joiden ympärille 
lukuvuoden monialaisten oppitunnit tai projektit rakentuvat. Toimintamalleja täsmennetään 
lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Oppilaat vaikuttavat monialaisten kokonaisuuksien 
oppiaineisiin, teemoihin sekä työtapoihin. Oppiaineet, teemat ja työtavat nousevat 
opetussuunnitelman oppiainekohtaisista tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä. Lukuvuoden 
teemaan vaikuttaa myös Espoon kaupungin lukuvuosittain nostamat painotettavat laaja-
alaisen osaamisen tavoitteet. 

 

 

 

 



 

9 
 

5. Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen  
 

5.2 Yhteistyö  

 
Oppilaiden osallisuus  

Oppilaita osallistetaan ikätason mukaan taukotoiminnan järjestämisessä ja sekä 
monialaisten projektien suunnittelussa. Oppilaat ehdottavat taukotoimintapisteitä ja ne 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Taukotoimintaa on päivittäin pitkällä välitunnilla. 
Oppilaille järjestetään välitunneilla mahdollisuus ulkopeleihin sekä ohjattuun toimintaan 
ulkona sekä sisällä.   

Oppilailta kysellään monialaisten projektien suunnitteluvaiheessa toivomiaan oppiaineita, 
teemoja sekä työskentelytapoja. Opettajat toteuttavat projektit oppilaiden toiveiden 
mukaan.   

Yläluokan oppilaat valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan jäsenet edustamaan asioitaan 
koulun arjessa. Oppilaskunta tekee työtä oppilaiden kouluviihtyvyyden eteen.   

 

Kodin ja koulun yhteistyö  

 

Oppilaille laaditaan vuosittain henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma. HOJKS laaditaan yhteistyössä huoltajan kanssa. Toisella ja kuudennella luokalla 
oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys, jossa tarkistetaan oppilaan tuen tarve. Myös tämä 
tehdään yhteistyössä huoltajan kanssa. Syyslukukauden lukukausitodistus korvataan 
arviointikeskustelulla, jossa tarkistetaan HOJKS:an tavoitteiden oikeellisuus ja soveltuvuus.   

HOJKS tapaamisien lisäksi huoltajia tavataan lukuvuosittain järjestettävissä 
vanhempainilloissa ja/tai kodin- ja koulunpäivässä, jossa huoltajilla on mahdollisuus tulla 
tutustumaan koulun arkeen. Joulu- ja kevätjuhlat ovat myös huoltajille oiva mahdollisuus 
tarkastella oppilaan edistymistä koulutyössä.  

Jatko-opintovaiheessa yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa on niveltämisen 
kannalta erittäin tärkeää. Huoltajille järjestetään mahdollisuus kuulla 
erityisammattioppilaitosten koulutustarjonnasta ja nuorten jatko-opintomahdollisuuksista.  

Eri kulttuuri- ja kieliryhmille tarjotaan mahdollisuutta käyttää tulkkia koulun tilaisuuksissa. 
Koulun käytössä on mahdollisuuksien mukaan kulttuuritulkki ja oppilaille annetaan 
huoltajien valinnan mukaan oman äidinkielen opetusta.   

Huoltajia osallistetaan ja tuetaan käyttämään digitaalisia yhteistyövälineitä ja seuraamaan 
oman lapsen/nuoren koulunkäyntiä digitaalisten oppimisympäristöjen avulla.    
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Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa  

 

Uuden oppilaan siirtyessä Koulumäkeen sekä Koulumäen oppilaan siirtyessä toiseen 
kouluun opettajat ja tarvittaessa oppilashuoltoväki niveltää oppilaat yhdessä sovittujen 
toimintamallien mukaan. Kevätlukukaudella uusille oppilaille ja heidän huoltajilleen 
järjestetään mahdollisuus tutustua kouluun. Kesken lukuvuoden Espoon sisällä siirtyville 
oppilaille pyritään järjestämään koe/ tutustumisjakso sekä tulopalaveri huoltajille ja 
opetushenkilöstölle.   

Jatko-opintokelpoisuus on Koulumäen koulussa tärkeä, läpi yläkoulun kantava tavoite. 
Koulumme arvokkaita yhteistyökumppaneita ovatkin lähiseudun vastaanottavat 
ammatilliset oppilaitokset, joihin järjestetään tutustumisia mahdollisuuksien mukaan. Jatko-
opintovaiheessa yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa on niveltämisen kannalta 
keskeistä. Huoltajille järjestetään mahdollisuus kuulla erityisammattioppilaitosten 
koulutustarjonnasta ja nuorten jatko-opintomahdollisuuksista. Kahdeksannen ja 
yhdeksännen luokan oppilaille laaditaan siirtymävaihesuunnitelma yhdessä huoltajien, 
nuorten sekä opetushenkilöstön kanssa.   

Koulumäen koulussa yhteistyö seurakunnan kanssa on merkittävässä roolissa. Jokaviikkoiset 
seurakunnan aamunavaukset, joulu- ja pääsiäisjumalanpalvelukset sekä koulukummin 
vierailut tukevat tiivistä yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta seurakunnan ja Koulumäen 
koulun välillä.  

Koulumäen koulussa tehdään yhteistyötä Espoon nuorisotoimen kanssa opettajan 
aktiivisuudesta riippuen. Espoon liikuntatoimi tarjoaa vuosittain erityisliikuntapäivän 
Koulumäen koulun oppilaille omien resurssiensa mukaisesti.  

Merkityksellistä ja tärkeää on myös koulun sisäisen osaamisen jakamien sekä hiljaisen 
tiedon siirtäminen. Opettajien välinen yhteistyö eri oppiaineissa ja vertaistuki 
mahdollistavat työtapojen monipuolisen käytön. Samanaikaisopettajuutta ja yhteistyötä yli 
vuosiluokkarajojen kehitetään mahdollisuuksien mukaan.  

5.3. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 
 

Espoossa on käytössä yhteinen pohja suunnitelmalle kasvatuskeskustelujen kurinpidollisten keinojen 

käytöstä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Tämä suunnitelma on koulumme opetussuunitelman 

liitteenä. 

5.4. Opetuksen järjestämistapoja 
 

Vuosiluokkiin sitomaton opetus  

Koulumäen koulussa on mahdollista opiskella oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin 
sitomattomasti. Oppilas opiskelee Koulumäen tuntijaon mukaisia pakollisia oppiaineita sekä 
valinnaisia aineita. Hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
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suunnitelma, johon opiskeltavat oppiaineet, niiden yksilöllistetyt tavoitteet, sisällöt ja 
arviointi kirjataan.   

Koulumäen koulussa vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä käytetään lähinnä yksittäisten 
oppilaiden opiskelun järjestämisessä. Sitä hyödynnetään opintojen keskeyttämistä 
ehkäisevänä toimintatapana.  Oppimisen tuen ryhmä seuraa oppilaan opintojen etenemistä 
säännöllisin tapaamisin yhteistyössä huoltajan kanssa. Tapaamisiin voidaan kutsua myös 
muut oppilaan koulunkäyntiä tukevat yhteistyökumppanit.  

Oppilaan, joka opiskelee vuosiluokkiin sitomattomasti, arviointi perustuu hänelle laadittuun 
opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. Tähän suunnitelmaan kirjataan, 
arvioidaanko oppilas numeerisesti tai sanallisesti. Lukuvuoden päätteeksi oppilaalle 
annetaan lukuvuositodistus. Yläkoulussa ja kuudennella luokalla oppilaalle annetaan 
välitodistus. Välitodistuksen antamista voidaan perustellusta syystä siirtää helmikuun 
loppuun. Alakoulussa oppilaan ja huoltajan kanssa käydään arviointikeskustelu.   

 

Yhdysluokkaopetus  

Pyritään välttämään yhdysluokkia. Jos yhdysluokkia on oppilastilanteen takia välttämätöntä 
muodostaa, tavoitteena on jakotuntien- ja erilaisten ryhmittelyjen avulla mahdollistaa 
oppilaan opiskelu, oman vuosiluokkansa tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti.   

Jos yhdysluokka on pysyvämpi ratkaisu, opetus voidaan järjestää vuorokursseittain.  

5.5. Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta 
 

Koulun kerhotoiminta 

Koulumäen kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt on kuvattu koulumme 

lukuvuosisuunnitelmassa. 

Koulun kirjastotoiminta  

Koulukirjaston käyttö tuodaan oppilaiden ja henkilökunnan arkeen.  Kirjaston käyttöä ja 
tiedonhakua ohjataan oppilaan ikä- ja kehitystason mukaisesti. Kirjasto ja tiedonhankinta 
integroidaan osaksi kaikkia oppiaineita. Oppilaita opetetaan käyttämään erilaisia 
tiedonhankintamenetelmiä ja hyödyntämään erilaisia medioita tiedonhankintaprosessissa. 
Koulukirjasto on oppimisympäristö, jossa oppilaita kannustetaan selkokielisesti 
ymmärtämään maailmassa tapahtuvia ilmiöitä. Oppilaita ohjataan seuraamaan aikaa, 
ilmiöitä sekä kasvamaan aktiivisiksi kansalaisiksi.  

Kaupungin lähikirjasto palvelee koululaisia ja henkilökuntaa koulun lähellä. Oppilaat käyvät 
kirjastossa opettajan johdolla. Lisäksi kirjastossa järjestetään erilaisia työpajoja esimerkiksi 
median ymmärtämiseen liittyen. Kirjastohenkilökunta opettaa kirjaston käyttöä sekä 
kirjaston piiriin kuuluvien sähköisten materiaalien hyödyntämistä. Lähikirjastopalveluiden 
myötä myös maahanmuuttajalapsia ohjataan kirjaston palveluiden käyttäjiksi ja 
kannustetaan suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymiseen.  
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Koululaisten kirjastovierailujen taustalla on ajatus lainausjärjestelmän, aineistotietokannan 
ja tiedonhallinnan käytön ohjaamiseen. Oppilaiden elämänhallintataitoja ja yhteiskunnan 
jäseneksi kasvamista pyritään tukemaan medialukutaidon ja tiedonhankintataitojen 
vahvistamisella.   

Kouluruokailu  

Kouluruokailun tehtävä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen tukeminen, lisäksi 
kouluruokailu tarjoaa virkistäytymishetken koulun arjessa. Oppilaita osallistetaan aterioiden 
suunnitteluprosessissa ruokapalveluita tuottavan tahon kanssa yhteistyössä.   

Ruokailutilanteiden tarkoituksena on opettaa oppilaalle hyvät käytös- ja pöytätavat sekä 
omalta osaltaan kestävän elämäntavan omaksuminen. Ruokailut tapahtuvat aikuisen 
ohjauksessa.  

Oppilaan erityisruokavaliot ja allergiat otetaan huomioon kouluterveydenhuollon ja 
ruoantoimittajan kanssa yhteistyössä.   

Välitunnit 

Koulumäen välituntitoiminta on kuvattu oppilashuoltosuunnitelmassa. 

 

6. Oppimisen arviointi 

6.1. Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri  
 

Koulumme oppilailla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja/tai kehitysviivästymä ja he 
opiskelevat pääosin yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan. Oppimisen arviointi perustuu 
oppilaille tehtävään henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan, 
johon on kirjattu tietoa oppimisen arvioinnin perusteista. Koska oppilaiden oppimisessa ja 
taidoissa on selkeitä eroja, ei mitään tiettyä yhteistä tiedollista tai taidollista tasoa voi 
asettaa tietyn arvosanan saavuttamiseksi. Oppilaan yksilöllistetyt tavoitteet ja niihin liittyvät 
monipuoliset arviointimenetelmät suunnitellaan siten, että säännöllinen myönteinen ja 
kannustava palaute mahdollistuu ja oppilaalla on tilaisuuksia kokea edistyvänsä ja 
onnistuvansa.  

6.2. Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset 
arviointikäytännöt 

Oppilaat ovat mukana henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman 
laatimisessa ja tarkastamisessa ja saavat palautetta vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan sekä 
tietoa oppimisen arvioinnista. Oppimisen arvioinnissa hyödynnetään monipuolisia 
arviointimenetelmiä, sekä kirjallisia että suullisia. Oppimisprosessin arvioinnin merkitys on 
keskeinen. 

Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin edellytysten kehittäminen 



 

13 
 

Koulutyön lomassa oppilaita ohjataan arvioimaan omaa työskentelyä, työskentelytaitoja ja 
oppimista vuorovaikutuksessa.  Myös kirjallista itsearviointia harjoitellaan säännöllisesti ja 
oppilaan itsearvioinneista keskustellaan yhdessä kotien kanssa. Vertaisarviointia 
harjoitellaan lähinnä vahvuuksien tunnistamisen kautta. Koulumäessä on käytössä 
oppilaiden ikä- ja kehitystason mukaiset yhteiset itsearviointilomakkeet. 

 

 

6.3. Arvioinnin kohteet 

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena  

Koulumäen koulussa käyttäytymisen taitojen opettaminen ja arviointi perustuvat koulun 
arvoihin, toimintakulttuuriin ja järjestyssääntöihin. Ohjaamme oppilaita hyviin 
käytöstapoihin, kunnioittamaan itseään ja toisiaan, sekä kohtelemaan muita ystävällisesti ja 
kannustavasti yhdenvertaisuuden ja erilaisuuden hyväksymisen hengessä. Tavoitteenamme 
on opettaa oppilaille tilannetietoisuutta, sosiaalisia taitoja, ja ohjata heitä selvittämään 
ristiriitoja myönteisin keinoin. Ohjaamme oppilaita omasta ympäristöstään huolehtimiseen 
ja vastuulliseen elämäntapaan.  

Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus keskustella koulun kasvatustavoitteista. Heillä on 
mahdollisuus vaikuttaa kasvatustavoitteisiin oppilaalle laadittavan henkilökohtaisen 
opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman kautta. Koulun kasvatustavoitteista ja 
järjestyssäännöistä keskustellaan huoltajien kanssa myös oppilas-, luokka- koulukohtaisissa 
tapaamisissa.  

 

6.4. Opintojen aikainen arviointi 
  

Opintojen aikainen arviointi perustuu oppilaille tehtävään henkilökohtaiseen opetuksen 
järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. Opettaja laatii HOJKS-suunnitelman ja käy 
suunnitelmaan sisältyvät yksilöllistetyt tavoitteet ja arvioinnin perusteet keskustellen läpi 
yhteistyössä huoltajan kanssa. Huoltajan kanssa keskustellaan yksilöllistetyn oppimäärän 
merkityksestä käytännössä ja yksilöllistämisen vaikutuksista arviointiin ja arvosanoihin.   

Yläluokilla jatko-opintoihin liittyvissä huoltajatapaamisissa erityisluokanopettaja ja 
oppilaanohjaaja pyrkivät antamaan oppilaalle ja huoltajalle totuudellisen kuvan oppilaan 
mahdollisuuksista toisen asteen koulutuksessa ja näin vahvistamaan jatkomahdollisuuksia.  

Valinnaisaineiden arvioinnin perusteet kirjataan oppilaalle laadittavaan henkilökohtaiseen 
opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. Tavoitteet ja sisällöt yksilöllistetään 
Koulumäen opetussuunnitelmaan kirjattujen valinnaisaineiden tavoitteiden ja sisältöjen 
pohjalta.  
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6.4.1 Arviointi lukuvuoden aikana  

 

Luokilla 1-6 toteutetaan arviointikeskustelu oppilaan ja kutsutun huoltajan kanssa pääosin 
tammikuun aikana. Keskustelussa verrataan oppilaan yleistä edistymistä, oppimista, 
opiskelutaitoja ja yhteistyötaitoja henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevan 
suunnitelman tavoitteisiin ja samalla tarkastetaan HOJKS-suunnitelma. Arviointikeskustelun 
liitteenä huoltajalle annetaan arvointitiedote, jossa on mukana oppilaan kirjattua 
itsearviointia. Numeerinen ja/tai sanallinen välitodistus voidaan antaa oppilaalle luokalla 6. 
Numeerinen välitodistus annetaan luokilla 7-9.  

 

 

6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä  

Kaupunki täsmentää yksilöllistettyä opetusta koskevat arviointiohjeet.  

 

6.4.3. Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana 

  
Koulumäen koulussa on mahdollista opiskella oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin 
sitomattomasti Espoon kaupungin ohjeiden mukaan. Oppilas opiskelee Koulumäen tuntijaon 
mukaisia oppiaineita ja valinnaisia aineita. Hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma, johon opiskeltavat oppiaineet, niiden yksilöllistetyt 
tavoitteet, sisällöt ja arviointi kirjataan.   

 

6.4.4. Arviointi nivelkohdissa  

 

Toisella ja kuudennella  luokalla sekä tarvittaessa muilla vuosiluokilla HOJKS-suunnitelman 
laatimisen yhteydessä erityisluokanopettaja käy huoltajan kanssa keskustellen läpi 
oppilaasta laatimansa pedagogisen selvityksen. Tällöin arvioidaan huoltajan kanssa oppilaan 
tulevaa erityisen tuen tarvetta ja aiempina vuosina annetun tuen riittävyyttä sekä oppilaan 
edistymistä.  Pedagogisen selvityksen käsittelyyn ja huoltajan kuulemisen voidaan 
tarvittaessa varata erillinen huoltajatapaaminen tai useampia tapaamisia, tapaamisiin voi 
osallistua myös oppilashuollon henkilöstöä.   

Oppimisen arvioinnissa painottuvat oppilaan työskentely kussakin oppiaineessa, 
asennoituminen ja kiinnostuminen uuden oppimiseen. Arviointipalautteella pyritään 
lisäämään oppilaan motivaatiota, ohjaamaan oikeisiin työskentelytottumuksiin, 
itsearviointiin ja myös itsetuntemukseen.  

Mikäli oppilaalla on mahdollisuuksia suoriutua yleisen tuen oppimäärästä yhden tai 
useamman oppiaineen osalta, erityisen tuen päätös yksilöllistetystä oppimäärästä tulee 
tältä osin purkaa. Tällöin oppimisen arviointi perustuu yleisen tuen kriteereihin.  
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Huoltajalle annetaan tietoa oppimisvaikeuksien luonteesta, oppilaan vahvuuksista, luokan 
työtavoista ja keinoista oppilaan kannustamiseen. Yläluokilla oppilaanohjaaja, muu 
opetushenkilöstö sekä muut yhteistyötahot pyrkivät antamaan totuudenmukaista kuvaa 
oppilaan mahdollisuuksista menestyä toisen asteen koulutuksessa.  

 

6.5. Perusopetuksen päättöarviointi  
 

6.5.1. Päättöarvosanan muodostaminen 

  
Koulumäen oppilaiden yksilöllistetyt oppimäärät ovat laajuudeltaan erilaiset. Mitään tiettyä 
tiedollista tai taidollista tasoa ei yleisesti voi asettaa jonkin arvosanan saavuttamiseksi. 
Päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan 
suunnitelman tavoitteisiin eikä ole valtakunnallisesti vertailukelpoista. Mikäli oppilaalla on 
mahdollisuuksia suoriutua yleisestä oppimäärästä yhden tai useamman oppiaineen osalta, 
valmistellaan yksilöllistämisen purkava päätös ja oppiaine arvioidaan yleisen oppimäärän 
kriteereiden mukaan.   

 

 

7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

7.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 
 

Koulumäen koulussa opetus on luokkamuotoista erityistä tukea oppilaille, joilla on todettu laaja-

alaisia oppimisvaikeuksia. Siirtyminen Koulumäkeen edellyttää erityisen tuen päätöstä, joka tehdään 

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä. 

Oppilaat opiskelevat yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppilaita voidaan ryhmitellä joustavasti 

osassa oppiaineita oppimisen edellytysten parantamiseksi. Oppimiselle annetaan enemmän aikaa. 

Oppilailla on myös mahdollisuus saada avustajapalvelua. Tavoitteiden ja sisältöjen suunnittelussa 

keskitytään elämän ja jatko-opintojen kannalta olennaisiin perustietoihin ja taitoihin. 

7.2. Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana 
Oppimisen tuen ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Opettajat seuraavat oppilaiden edistymistä ja 

hyvinvointia ja ovat yhteydessä koteihin. Huolenaiheet käsitellään yhteistyössä huoltajien ja 

oppilaan kanssa. Oppimisen tuen ryhmä miettii ratkaisumalleja oppilaan tukemiseksi. 

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

Koulumäessä oppilaalle laaditaan yhdessä kotien kanssa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma, joka tarkastetaan vuosittain. 
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7.5. Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot 

7.5.1 Tukiopetus 

Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta koulupäivien jälkeen. Erityisen tuen pääpaino on 

kuitenkin koulupäivän aikana annettavassa tuessa ja kotien kanssa yhdessä suunnitelluissa 

toimintamalleissa. 

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus 

Koulussamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta erityisen tuen oppilaille. Laaja-alainen 

erityisopettaja tekee tarvearvion lukuvuoden alkaessa ja yhteistyössä erityisluokanopettajan kanssa. 

Laaja-alainen erityisopettaja tukee erityisluokanopettajaa pedagogisten selvitysten laadinnassa ja 

oppimisen edistymisen arvioinnissa.  

9. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä 

9.4. Muut monikieliset oppilaat 
 

Koulumäen koulussa on oppilaita monista eri kulttuureista ja kieliryhmistä. Opetuksessa 
pyritään eri tavoin ottamaan huomioon oppilaiden kielelliset valmiudet ja kulttuuritausta. 
Kulttuuritausta ja oppilaan äidinkieli otetaan huomioon myös HOJKS-suunnitelmaa  
laadittaessa.  

Monikielisille oppilaille annetaan tukea suomen kielen opiskelussa. Monikieliset oppilaat 
saavat yksilöllistä suomen kielen opetusta äidinkieli-ja kirjallisuus –oppitunneilla.  Opetusta 
annetaan myös samanaikaisopetuksena tai erillisissä pienryhmissä annettavana suomi 
toisena kielenä -opetuksena. Opetus noudattaa suomi toisena kielenä -opetussuunnitelmaa, 
jonka tavoitteet ja oppisisällöt tarkennetaan HOJKS:ssa.  

Koulumäessä opetetaan suhtautumaan arvostavasti kaikkiin kieliin ja kulttuureihin. 
Oppilaille annetaan mahdollisuus esitellä omaa kieltään ja kulttuuriaan. Koulun juhlissa ja 
tapahtumissa voidaan tuoda esiin kulttuurien moninaisuutta teemaan soveltuen. Oppilaiden 
kieleen ja kulttuureihin pyritään tutustumaan vierailukäyntien ja erilaisten materiaalien 
avulla. 

Opetuksessa, kasvatuksessa sekä kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheen 
kulttuuritausta. Palavereihin tilataan tulkki tai kulttuuritulkki tarpeen vaatiessa. Eri 
kulttuurien juhlat näkyvät Espoon yhteisessä juhlakalenterissa. Oppilaan osallistuessa 
kouluaikana oman kulttuurinsa juhliin noudatetaan koulun normaaleja poissaolokäytäntöjä 
ja kaupungin yhteisiä ohjeita. 
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12. Valinnaisuus perusopetuksessa 

12.1. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit   
 

Koulumäen koulussa opetetaan johtokunnan päättämiä taito- ja taideaineiden valinnaisia 
seuraavasti:   

 3. lk liikunta 1 vvt - oppiaineessa painotetaan oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittymistä   

4. lk musiikki 1 vvt - oppiaineessa painotetaan ilmaisua    

5. lk musiikki 1 vvt ja käsityö 1 vvt   

6. lk kotitalous 2 vvt - oppiaineessa painotetaan arjen taitojen hallintaa 

7. lk 0 vvt 

8. lk kotitalous 2 vvt 

9. lk kotitalous 2 vvt 

 

12.2. Valinnaiset aineet   
 

Alakoulussa, vuosiluokilla 4-6 valinnaisaineiksi tarjotaan seuraavia opintoja: 

1. Kädentaidot 1 vvt 

2. Liikunta ja sosiaaliset taidot 1 vvt    

3. Digitaaliset taidot 1 vvt 

 

Yläkoulussa valinnaisaineiksi tarjotaan seuraavia opintoja:  

7.lk  

Lyhyt valinnaisaine 1 vvt 

1. Liikunta ja sosiaaliset taidot 1 vvt    

2. Digitaaliset taidot 1 vvt 
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8.lk 

Pitkä valinnaisaine 2 vvt 

1. Käsityö (tekninen työ) 2 vvt  

2. Kuvataide 2 vvt 

Lyhyt valinnaisaine 1 vvt 

3. Musiikki 1 vvt  

4. Digitaaliset taidot 1 vvt 

9.lk 

Pitkä valinnaisaine 2 vvt 

1. Käsityö (tekninen työ) 2 vvt  

2. Kuvataide 2 vvt 

Lyhyt valinnaisaine 1 vvt 

3. Musiikki 1 vvt  

4. Digitaaliset taidot 1 vvt 

Lyhyestä valinnasta, joka valitaan kahtena yläkouluvuotena, muodostuu pitkä valinta. 
Sanallisesti arvioitu alle 2 vvt yhteinen oppiaine katsotaan tämän oppiaineen syventäviksi 
opinnoiksi ja sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.  

Huoltajille lähetetään kotiin keväisin kyselylomake oppilaiden valinnaisaineiden 
kartoittamiseksi. Valinnaisaineryhmät toteutuvat, mikäli riittävä määrä oppilaita valitsee 
oppiaineen. 

 

  12.2.1 Koulumäen valinnaisaineiden tavoitteet oppisisällöt ja arviointi 

Koulumäen valinnaisaineiden vuosiluokittaiset tavoitteet tarkennetaan oppilaalle 
laadittavissa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. 

 

Koulumäen 4-6 luokkien valinnainen oppiaine, kädentaidot 1vvt 

Tavoitteet:  

• Rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä. 

• Opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden 
työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti. 

• Tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen kautta. 

• Tutustuu erilaisiin työvälineisiin, työtapoihin ja laitteisiin. 
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Sisältöalueet: 

• Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien 
tavallisimpien laitteiden toimintaa. 

• Harjoittelee työturvallisuuden mukaista toimintaa ja itsenäistä työskentelyä. 

• Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä tuotteita, joiden toteuttamiseen käytetään 
monenlaisia valmistustekniikoita. 
 

Arvioinnin perusteet: 

• Taito ymmärtää työturvallisuuden merkitys. 

• Osallistuminen oppitunneilla ja asenne oppiainetta kohtaan. 

• Taito valita oikea työväline erilaisissa työvaiheissa ja arvostaa omaa ja muiden 
tuotosta. 

 

Koulumäen koulun 4-7 luokkien valinnainen oppiaine, liikunta ja sosiaaliset taidot 1 vvt 

Tavoitteet: 

• Vahvistaa liikuntataitojen lisäksi oppilaan sosiaalisia taitoja. 

• Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja 
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen. 

• Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan. 

• Ohjataan oppilasta saamaan riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, 
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. 
 

Oppisisällöt: 

• Liikunnan opetukseen valitaan sellaisia tehtäviä, joiden avulla vuorovaikutustaidot 
kehittyvät. 

• Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden 
kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. 

• Ohjataan huolehtimaan hygieniastaan ja liikuntavarusteistaan. 
 

Arviointi: 

• Vastuuntuntoinen ja turvallinen työskentely 

• Omatoimisuus ja vuorovaikutustaidot 

• Osallistuminen oppitunneilla ja asenne oppiainetta kohtaan 
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Koulumäen koulun 4.-7. lk valinnainen oppiaine, digitaaliset taidot 1 vvt 

Tavoitteet: 

• Ohjata oppilasta käyttämään tietotekniikkaa nykyaikaisen tiedon hankinnan ja 
viestinnän välineenä. 

• Ohjata oppilasta omaehtoiseen tietojen ja taitojen hankkimiseen sekä pyrkiä 
myönteisiin oppimiskokemuksiin. 
 

Oppisisällöt: 

• Ohjataan oppilasta käyttämän turvallisesti erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä. 

• Harjoitellaan tekstin- ja kuvankäsittelyä sekä muiden erilaisten ohjelmistojen 
käyttöä. 

• Ohjataan oppilasta sosiaalisen median ja nettietiketin käyttöön. 

• Ohjataan turvalliseen tiedon hankintaan ja tiedon jakamiseen. 
 

Arviointi: 

• Osallistuminen oppitunneilla ja asenne oppiainetta kohtaan. 

• Työskentely laitteilla ohjeistuksen ja nettietiketin mukaisesti. 
 
Koulumäen koulun 6.-9. lk kotitalous 2 vvt 

Tavoitteet: 

• Kannustetaan oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti 
vuorovaikutustilanteissa. 

• Ohjataan oppilasta rakentavaan ryhmätyöskentelyyn. 

• Harjoitellaan arjen hallinnan edellyttämiä käytännön taitoja  

• Ohjataan oppilasta harjoittelemaan ruokatalouden hoitoa, kodin puhtaanapitoa ja 
kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja. 

 

Oppisisällöt: 

• Harjoitellaan perusruoanvalmistustaitoja ja leivontataitoja. 

• Opetellaan käyttämään keittiön perustyövälineitä. 

• Harjoitellaan raaka-aineiden mittaamista. 

• Opetellaan käyttämään keittiön perustyövälineitä. 

• Opetellaan hygieeniset ja turvalliset työtavat. 

• Harjoitellaan kodin puhtaanapitoa samoin kuin kodin tekstiilien ja materiaalien 
hoitoa ja kunnostusta tarkoituksenmukaisilla aineilla, laitteilla ja välineillä. 

Arviointi: 

• Vastuuntuntoinen ja turvallinen työskentely 

• Omatoimisuus ja vuorovaikutustaidot 

• Osallistuminen oppitunneilla ja asenne oppiainetta kohtaan 
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Koulumäen 8.-9.  -luokkien valinnainen oppiaine, käsityö 2 vvt 

Tavoitteet: 

• Rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä. 

• Opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden 
työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti. 

• Tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen kautta. 

• Tutustuu erilaisiin työvälineisiin, työtapoihin ja laitteisiin. 
 
Sisältöalueet: 
 

• Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien 
tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaa. 

• Harjoittelee työturvallisuuden mukaista toimintaa ja itsenäistä työskentelyä. 

• Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä tuotteita, joiden toteuttamiseen käytetään 
monenlaisia valmistustekniikoita. 
 

Arvioinnin perusteet: 

• Taito ymmärtää työturvallisuuden merkitys. 

• Osallistuminen oppitunneilla ja asenne oppiainetta kohtaan. 

• Taito valita oikea työväline erilaisissa työvaiheissa ja arvostaa omaa ja muiden 
tuotosta. 
 

Koulumäen koulun 8.-9. lk valinnainen oppiaine, kuvataide 2 vvt 
  

Tavoitteet: 

• Ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, 

teknologioita ja ilmaisun keinoja. 

• Rohkaista oppilasta osallistumaan ja tukea itsetunnon kehitystä ilmaisun keinoin.   

• Tukea oppilaan motoristen taitojen kehittymistä.   

• Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan 

tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. 

 

Oppisisällöt: 

• Kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, työskentelymenetelmien ja 

välineiden valintaan. Sisällöissä hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. 

• Harjoitellaan erilaisia tekniikoita ja työskentelytapoja. 

• Tutustutaan median ja kulttuurin tuottamaan taiteeseen ja innostetaan oppilasta 

soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa 

tuottamisessaan. 
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Arviointi: 

• Osallistuminen oppitunneilla.  

• Työskentelyn pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus. 

• Omatoimisuus ja turvallinen työskentely.  

• Itsearviointitaitojen kehittyminen. 

 
Koulumäen koulun 8.-9. lk valinnainen oppiaine, musiikki 1vvt 
 
Tavoitteet: 

• Ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan myönteistä 
minäkuvaa rakentaen. 

• Ohjata oppilasta laulamaan ja soittamaan ryhmän jäsenenä. 
 
Sisältöalueet: 

• Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä 
toimimiseen. 

• Vahvistetaan myönteistä kuvaa musiikkiin. 

• Suunnitellaan ja harjoitellaan musiikkiesityksiä koulun tapahtumiin. 

• Harjoitellaan musisoinnin taitoja, esiintymisen rohkeutta ja yhteistyökykyä ottamalla 
huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä monipuoliset työtavat 

 
Arviointi: 

• Osallistuminen oppitunneilla ja asenne oppiainetta kohtaan. 

• Omatoimisuus ja vuorovaikutustaidot 

• Musisoinnin taidot 
 
 

Huoltajille lähetetään kotiin keväisin kyselylomake oppilaiden valinnaisaineiden 
kartoittamiseksi. Valinnaisaineryhmät toteutuvat, mikäli riittävä määrä oppilaita valitsee 
oppiaineen.  

 

Espoo-tunnit   

Koulumäen koulussa Espoo-tunnit käytetään seuraavasti: 

1.lk matematiikka 1vvt 

2.lk matematiikka 1 vvt 

3.lk suomenkieli/suomi toisena kielenä 1 vvt 
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13. Vuosiluokat 1-2 
 

Oppilaan siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen nivelvaiheeseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

Huoltajalle tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen tutustumiskäyntiin koululla. Kullekin oppilaalle 

laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ja pyritään etsimään 

hänelle sopivin oppimistapa. Koulumäen koulu tukee oppilaiden yhteisöllisyyttä osallistamalla 

kaikkia oppilaita koulun yhteisten tapahtumien ja juhlien järjestämiseen taidoista riippumatta. 

Monialaisissa opinnoissa ja palkkitunneilla opiskellaan yli luokkarajojen tarpeellisia taitoja 

vahvistaen. Koulumäessä aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistä ja 

joustavaa.  

14. Vuosiluokat 3-6 
Luokilla 3-6 varmennetaan vielä oppilaan perustaitoja, luku- ja kirjoitustaitoa sekä 

peruslaskutoimitusten hallintaa. Oppilasta tuetaan arjen taidoissa ja itsestä huolehtimisessa, 

harjoitellaan yhdessä elämänhallinnan taitoja. Oppilas ohjataan tunnistamaan omia vahvuuksiaan 

ihmisenä ja oppijana sekä harjaannutetaan pitkäjänteiseen oppimisprosessiin. Oppimistilanteissa 

hyödynnetään oppilaiden omakohtaisia kokemuksia.  

15. Vuosiluokat 7-9 
Oppilasta kannustetaan ja ohjataan opiskelutaidoissa sekä tuetaan positiivisen itsetunnon 

kehittymistä. Oppimisen arviointi on jatkuva prosessi: oppilas saa ohjausta ja palautetta jo 

työskentelyvaiheessa, ei ainoastaan työn tuloksesta. Oppilaiden kanssa käydään keskustelua heidän 

vastuustaan oppijana ja opiskelun merkityksestä heidän tulevaisuudelleen. Välittämisellä, 

yksilöllisellä kohtaamisella ja työskentelytapojen monimuotoisuudella vahvistetaan 

opiskelumotivaatiota.  

Kodin ja koulun välinen vuorovaikutus on tärkeää yläkoulun aikana. Huoltajien kanssa tehdään 

kasvatuksellista yhteistyötä, yhteisistä pelisäännöistä ja hyvistä käytöstavoista sopiminen luo 

turvallisuutta ja edistää koulutyöskentelyä. Moniammatillinen yhteistyö korostuu siirtymävaiheissa 

kuudennelta seitsemännelle siirryttäessä ja jatko-opintoihin suunnattaessa.   
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LIITE 

Koulumäen koulun valinnaisaineiden tuntijako  

 

Koulumäen koulun valinnaisaineiden tuntijako 
1.8.2018 alkaen 

   

Vuosiluokat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset, johtokunnan vahvistamat     
Liikunta           

Musiikki     1 1     

Käsityö    1  1     

Kotitalous      2  2 2 

Yhteensä 0 0 1 1 2 2 0 2 2 (3 VN) 

          

Valinnaiset aineet (VN)         
Liikunta (a)    1 1 1    

Käden taidot (b)    1 1 1    

Digitaaliset 
taidot 

   1 1 1 1 1 1 

Musiikki (c )       1 1 1 

Käsityö (d)        2 2 

Kuvataide        2 2 

Yhteensä 0 0 0 1 1 1 1 3 3 (2 VN) 

Espoo-tunnit 1 MA 1 MA 1 SU       

          
(a) Oppiaineessa painotetaan sosiaalisten taitojen kehittymistä.    
(b) Oppiaineessa painotetaan arjen taitojen hallintaa      
(c)  Oppiaineessa painotetaan ilmaisua       
(d) Oppiaineessa painotetaan teknistä työtä       

          
VN, Valtioneuvoston vahvistamassa tuntijaossa 9. luokan taito- ja taideaineita on mahdollista sitoa 3 t,  

mutta Koulumäen tuntijaossa on sidottu vain 2t. 
Sidotut tunnit ovat kotitalous 2t 8.lk ja kotitalous 2t 9.lk. 

     

          

          

 

 

 

 

  

 


