
   ESPOON ALAKOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA  
 

 

 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn ja vastuunjako sekä 
työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa, työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. 

Espoon ohjaussuunnitelma perustuu OPH:n hyvän ohjauksen kriteereihin. Hyvälle ohjaukselle on kriteereissä määritelty läpi perusopetuksen, lukiokoulutuk-
sen ja ammatillisen koulutuksen kulkevat yhteistä hyvää ohjausta määrittävät teemat. Yhteisillä teemoilla korostetaan ohjauksen jatkumon merkitystä oppi-
laalle ja opiskelijalle. Espoossa on laadittu ohjaussuunnitelmaa varten yhteinen pohja, jolla pyritään takamaan ohjauksen tasainen laatu jokaiselle oppilaalle 
koulusta riippumatta. 

Koulu suunnittelee toteutustavan ja aikataulun (esimerkiksi: heti koulun alettua/ kerran jaksossa/ lukuvuoden mittaan/ päivämäärä), ja tarvittavilta osin kirjaa 
tiedot ohjaussuunnitelmaan. Vastuuhenkilöt on pääsääntöisesti kirjattu valmiiksi. 

Ohjaussuunnitelma tehdään yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden, huoltajien ja sidosryhmien kanssa. 

 
 

  Eestinkallion koulun lukuvuoden 2021-2022  ohjaussuunnitelma 

 

Ohjaussuunnitelma on käsitelty/käsitellään 
opettajakunnan kanssa: 5.10.2021 
yhteisöllisessä opiskelijahuoltotyöryhmässä: 21.9.2021 

 

Laatutavoitteet Espoossa: 

• Noudatetaan valtakunnallisia hyvän ohjauksen kriteerejä  

• Koulun toimintakulttuurissa on ohjauksellinen näkökulma 

• Koko koulun osaava sekä ammattitaitoinen henkilöstö vastaa ohjauksesta 

• Yhtenäiset ohjauksen toimintamallit jokaisessa peruskoulussa  

• Hyvää ohjauksellista yhteistyötä toteutetaan yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa 
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Mikä on eri toimijoiden rooli onnistuneessa ohjauksessa hyvän ohjauksen kriteerien mukaan? 
 

Rehtori / Apulaisrehtori 

Rehtori luo edellytykset onnistuneelle kokonaisohjaukselle järjestämällä riittävät ja kohdennetut resurssit. Rehtori tukee koulun opettajia sekä muita ohjauk-
sen kannalta keskeisiä toimijoita.  

 

Rehtorin ohjaukselliset tehtävät: 

• Arvioinnin ohjauksellinen kehittäminen, todistukset ja hallinnolliset päätökset (esim. koulun vaihto, oppilaaksiotto). 

• Joustavien opetusjärjestelyiden ja oppimisympäristöjen toteuttaminen (esim. yhteisopettajuus ja joustavat opetusryhmät). 

• Alueellisen yhteistyön koordinointi (esim. nivelyhteistyö). 
 
Koulusihteerin ohjaukselliset tehtävät 
 

• Koulusihteeri on hallinnon asiantuntija. 

• Hänen tehtäviään on mm. hallinnollisten tunnusten jakaminen. 

• Vastaa koulukyyteihin liittyvistä asioista ja lomakkeista. 

• Koulusihteerin riittävä koulutus ohjaukseen liittyvien asioiden hoidosta ja hallinnollisten järjestelmien käytöstä. (Esimerkiksi oppilaaksihaku Wilmassa) 

 
Luokanopettajan / aineenopettajan ohjaukselliset tehtävät 
 

• Toimii ryhmänsä lähiohjaajana ja opiskelun motivoijana. 

• Perehdyttää koulun käytänteisiin ja vastaa oppilaidensa ryhmäyttämisestä. 

• Huomioi opetuksessa ja arvioinnissa erilaiset oppijat sekä ottaa huomioon ryhmädynamiikan omilla tunneillaan. 

• Seuraa oppilaidensa opintojen etenemistä ja hyvinvointia yhdessä huoltajien kanssa ja ohjaa tarvittaessa henkilökohtaisesti. 

• Antaa tarvittavaa ohjausta koululaisen taidoissa, oppimaan oppimisen taidoissa sekä sosiaalisissa taidoissa. 

• Tuntee oman aineensa opiskelutekniikat ja ohjaa oppilasta oppimaan oppimisen taitoja omassa aineessaan. 
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• Tutustuttaa oppilaita koulun, perheiden ja lähiympäristön ammatteihin. 

• On selvillä oman oppiaineensa jatkokoulutusmahdollisuuksista ja työelämän tarpeista, ja mahdollistaa niihin tutustumisen.  

 

Laaja-alaisen erityisopettajan ohjaukselliset tehtävät 

• Yhteistyössä luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa erityisopettaja tunnistaa tukea tarvitsevat oppilaat.  

• Auttaa oppilaita löytämään omat opiskelutavat sekä tukee opettajia monipuolisten opiskelumetodien käytössä.  

• Huolehtii oppimiseen liittyvien testien järjestelyistä. 

 

Kuraattorin ohjaukselliset tehtävät 

• Kuraattori tukee oppilaan hyvinvointia, opiskelumotivaatiota, kasvua, itsenäistymistä ja elämänsuunnittelua.  

• Hän on tukena myös elämän eteen tuomissa haastavissa tilanteissa, kuten sosiaalisesti haastavissa tilanteissa. 

• Kuraattori tukee oppilaiden ryhmäytymistä. 

 

Psykologin ohjaukselliset tehtävät 

• Edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä auttaa oppilasta elämäntilanteeseen ja opiskeluun liittyvissä ongelmissa.  

• Tarvittaessa tekee oppilaan psykologisen arvioinnin toimenpiteineen, joita ovat esimerkiksi neuvottelut koulun henkilöstön ja vanhempien kanssa,  

psykologiset tutkimukset (ml. psykologiset testit) ja lausuntojen laatiminen 

• Tukitoimien ja opetusjärjestelyjen suunnittelu. 

 

Terveydenhoitajan ohjaukselliset tehtävät 

• Auttaa oppilaita ymmärtämään terveiden elämäntapojen merkityksen opiskelun sujumisessa ja elämänhallinnassa.  

• Kertoo oppilaalle mahdollisten sairauksien rajoituksista ammatinvalinnassa. 
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Musiikkiterapeutin ohjaukselliset tehtävät (koskee kouluja, joissa on musiikkiterapeutti) 

• Antaa kuntoutuksellista tukea vuorovaikutukseen, toimintakykyyn, mielen hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa. 

• Auttaa oppilasta löytämään omia vahvuuksia ja uusia ratkaisumalleja pulmatilanteissa. 

• Musiikkiterapeutti tekee tarvittaessa yhteenvedon oppilaan saamasta terapiasta ja jatkotuen tarpeesta. 

 

Toimintaterapeutin ohjaukselliset tehtävät opiskelun ja koulunkäynnin tueksi (koskee kouluja, joissa on toimintaterapeutti) 

• Antaa kuntoutuksellista tukea oppilaan toimintakykyyn, oppimiseen ja osallisuuteen liittyvissä tilanteissa ja asioissa. 

• Toimintaterapeutti ohjaa oppilasta löytämään oppilaan hyvinvointia ja oppimista lisääviä keinoja toimia ja osallistua. 

• Toimintaterapeutti tekee oppilaan toimintakykyyn ja koulunkäynnin tukemiseen liittyvät lausunnot sekä ohjaa oppimiseen tukeen ja kuntoutukseen liitty-

vissä tukitarpeissa. 
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Ohjauksen vuosisuunnitelma teemoittain 

Koulu voi lisätä mahdolliset tarkennukset reunasarakkeeseen ja koulukohtaiset erityishuomiot niille erikseen varattuun tilaan kunkin pääteeman alle.  

 

 
RIITTÄVÄ JA MONIPUOLINEN OHJAUS 
 

Teema Mitä se on? Miten näkyy oppilaalle ja huoltajalle? Ketkä toteuttajina? Mahdollisia tarkennuksia? 
 

Laadukas ohjaus 

• Ohjaukseen on varattu re-
surssia siten, että oppilaalla 
on mahdollisuus saada riit-
tävästi monipuolista ja jat-
kuvaa ohjausta tarpeensa 
mukaan koko opintojen ajan 

• Mahdollisuus sekä henkilö-
kohtaiseen että ryhmämuo-
toiseen ohjaukseen 

 
 

Rehtori tukee työyhteisön ohjauksellista otetta ja koh-
dentaa resurssit siten, että riittävä ohjaus on mahdolli-
nen (esim. samanaikaisopetus, joustavat ryhmittelyt, 
tukiopetuksen käyttö jne.) 

rehtori 
 
 
 
 

Työjärjestyksen laadinnassa huomioi-
daan ryhmän erityistarpeet ja mahdolli-
suuksien mukaan opettajien toiveet. Ja-
kotunteja ja oppituntien palkittamista 
hyödynnetään. Koko koulun tuntire-
surssi jaetaan käyttöön.  

Oppilaita ohjataan sekä ryhmässä että tarvittaessa hen-
kilökohtaisesti (esim. ohjauskeskustelut, koulunkäynti-
sopimukset) 

luokanopettaja/ 
aineenopettaja 

Tarpeen mukaan käydään koulunkäynti-
keskusteluja sen  lisäksi, mitä opetus-
suunnitelman määrittelemä arviointi 
edellyttää. Voidaan myös käyttää erilai-
sia, yksilökohtaisia koulunkäyntiä struk-
turoivia menetelmiä (CiCo, häsläämis-
päiväkirja tms.) 

Työvälineet ja niiden hallin-
nointi 
 

• Wilma 

• Oppimisympäristöt 

• Primus/Kurre 
 
 

Wilma on koko yhteisön tärkeä työväline kommunikoin-
nissa. 

koko koulu 
 

Koulun tiedottaminen sisäisesti ja ko-
teihin tapahtuu pääosin Wilman avulla. 

Sähköinen oppimisympäristö, -alusta tai -sovellus on 
käytössä monen aineen opetuksessa 
 

oppimisympäristö-
jen, ohjelmien ja 
alustojen vastuuhen-
kilöt, opettajat 
 

Opettajilla on mahdollisuus käyttää säh-
köisiä oppimisalustoja, mm. O365 ja GSE. 
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Primus/Kurre- ohjelmat ovat koulun tietohallintajärjes-
telmä, jonne syötetään mm. opiskelijoiden henkilötie-
dot ja suoritukset. 

rehtori 
koulusihteeri 
 
 

Primus sisältää oppilasarvioinnin tiedot 
ja kaikki oppilasta koskevat hallinnolli-
set tiedot. Työjärjestys tehdään Kur-
ressa. 

Wilma-tunnukset jaetaan kansliasta ja huoltajien tun-
nuksien luonti on huoltajien vastuulla.  

Koulusihteeri 
 
 

Koulusihteeri auttaa ja palvelee Wilma-
tunnusten kanssa. 

Muita koulukohtaisia erityis-
huomioita 
 

Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  

 

 
AKTIIVISUUDEN, OSALLISUUDEN JA VASTUULLISUUDEN TUKEMINEN 
 
Teema Mitä se on? Miten näkyy oppilaalle ja huoltajalle? Ketkä toteuttajina? Mahdollisia tarkennuksia? 

Ohjattavan osallisuus, aktiivi-
suus ja vastuullisuus 

• Ohjaus on toteutettu ta-
valla, joka vahvistaa oppilai-
den aktiivisuutta, osalli-
suutta ja vastuullisuutta 
omaan elämäänsä ja oppi-
miseensa liittyvissä proses-
seissa ja päätöksenteossa. 
 

• Ohjaus vahvistaa oppilaan 
osallisuutta oppilas- ja kou-
luyhteisössä sekä kasvattaa 
yhteiskunnan ja työelämän 
jäsenyyteen. 

 

Oppilaita ja huoltajia tuetaan ainevalintojen tekemi-
sessä. 
 

luokanopettaja/ai-
neenopettaja 
 

Esioppilaille ja 3.luokille tiedotetaan al-
kavista kielistä (A1 ja A2). 3.-5. luokille 
esitellään koulun valinnaiskurssit ke-
väällä ennen valintojen tekemistä. 

Oppilasta tuetaan ottamaan vastuuta omaan oppimi-
seen liittyvissä asioissa sekä ottamaan osaa opintoko-
konaisuuksien suunnitteluun, toteutukseen ja arvioin-
tiin eri oppiaineissa ja niiden yhdistelmissä. 

luokanopettaja, ai-
neenopettaja, oppi-
laanohjaaja 

Oppilas osallistuu oman oppimisensa 
suunnitteluun, toteutukseen ja arvioin-
tiin. Monialaiset oppimiskokonaisuudet 
toteutetaan oppilaslähtöisesti. Oppilas-
toimintaa: Oppilaskunta ja ympäristö-
raatitoiminta, Hyve-agentit, tekniikka-
tiimi juhlajärjestelyissä, välituntilainaa-
mon ylläpitäminen, kummitoiminta ja 
välituntikerhojen pitäminen toisille op-
pilaille.   
 
 
 

Oppilaille tarjotaan mahdollisuutta osallistua koulun 
yhteisten asioiden hoitamiseen (esim. oppilaskunta, 
kerhotoiminta, Verso ym.) 
 
 
 

kaikki opettajat sekä 
erityisesti oppilas-
kunnan ohjaavat 
opettajat, kerhotoi-
minnasta vastaavat 
opettajat ym. 
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Muita koulukohtaisia erityis-
huomioita 
 

Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  6.luokkien oppilaat toimivat koulus-
samme vierailevien kv.ryhmien esitteli-
jöinä. 

 

 
OHJAUS ON YHTEISTÄ TYÖTÄ 
 

Teema Mitä se on? Miten näkyy oppilaalle ja huoltajalle? Ketkä toteuttajina? Mahdollisia tarkennuksia? 

Koko koulu ohjaa 

• Ohjaus on koulun henkilös-
tön tavoitteellisesti johdet-
tua yhteistä työtä perusope-
tuksen opetussuunnitelman 
mukaisesti. 
 

Luokanopettaja, erityisopettaja ja aineenopettajat seu-
raavat oppimisessa edistymistä, oppilaan hyvinvointia 
ja tukevat oppilaita koulun arjessa. 

luokanopettajat, eri-
tyisopettajat, ai-
neenopettajat 

 
 

Jatkuva arviointi ja havainnointi apuna. 
Koulun tukimateriaalit; digi-portaat, OPS 
ja arviointikansion materiaalit 

Opettajien tarjoama henkilökohtainen ohjaus oppilaille 
ja vanhempain illat auttavat opintojen aikaisten valinto-
jen suunnittelussa ja tekemisessä. 

opettajat 
 
 
 
 

Riittävä ja oikea-aikainen tiedotus tule-
vista valinnoista koteihin ja oppilaille. 

Oppilaiden elämänhallinnan tukeminen. Oppilashuollon asi-
antuntijat, luokan-
opettaja 

HYVE-tunnit luokissa.  
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Muita koulukohtaisia erityis-
huomioita 
 

Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  

 

 
TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN 
 

Teema Mitä se on? Miten näkyy oppilaalle ja huoltajalle? Ketkä toteuttajina? Mahdollisia tarkennuksia? 

• Oppilaanohjausta kehite-
tään suunnitelmallisesti 
tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden edistämiseksi.  

 

• Ohjaus toteutetaan tavalla, 
joka edistää oppilaan luotta-
musta omiin tasavertaisiin 
mahdollisuuksiinsa koulu-
tuksessa ja työelämässä.  

 

• Oppilasta tuetaan tiedosta-
maan tasa-arvon ja yhden-
vertaisuuden merkitys valin-
noissaan. 

 

Opetuksessa, yleisessä puheessa ja kaikessa kanssakäy-
misessä kiinnitetään erityishuomiota tasa-arvon edistä-
miseen. 
 
 

luokanopettajat 
aineenopettajat 
laaja-alainen erityis-
opettaja 
 

Koulussa on päivitetty tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuussuunnitelma. Koulun toi-
mintakulttuuriin on kirjattu tasa-arvoi-
suus ja se näkyy koulun toiminnassa. 
Koulumme rikkautta on oppilaiden mo-
nikulttuurisuus. 

Ohjauksessa käsitellään monipuolisesti, ennakkoluulot-
tomasti ja tasa-arvoisesti vaihtoehtoja oppilaan omien 
suunnitelmien ja valintojen tueksi. 
 

luokanopettajat 
aineenopettajat 

Kirjoita tähän  

Esitellään tasapuolisesti erilaisia koulutusvaihtoehtoja. 
 

luokanopettajat Yläkoulu-vaihtoehtojen esittely 6.luo-
kille. Kuutosten huoltajille järjestetään 
rehtorin toimesta nivelvaiheeseen ja 
yläkouluhakuun liittyen ohjaukselliset 
aamukahvit. 

Ohjaus toteutetaan tavalla, joka edistää oppilaan itse-
tuntemusta ja luottamusta tasavertaisiin mahdollisuuk-
siinsa oppimisessa, koulutuksessa ja myöhemmin työ-
elämässä. 

koko koulu Kirjoita tähän  
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Muita koulukohtaisia erityis-
huomioita 

Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  

 

 
KOULUTUKSEN NIVELVAIHEET 
 

Teema Mitä se on? Miten näkyy oppilaalle ja huoltajalle? Ketkä toteuttajina? Mahdollisia tarkennuksia? 
 

 
Ohjaus nivelvaiheissa 

• Nivelvaiheen ohjaus ja yh-
teistyö siirtymävaiheissa on 
suunniteltua ja toimivaa 

• Oppilaalle järjestetään mah-
dollisuuksia tutustua yläkou-
luun 

 

Koulutulokkaille järjestetään tutustumispäivä.  
Koulutulokkaiden huoltajille järjestetään koulutulo-
kasinfotilaisuus.  
1. -luokkalaisten huoltajien kanssa käydään koulunaloi-
tuskeskustelut.  
Pidetään dialogisia vanhempainiltoja. 

luokanopettajat 
rehtori 
erityisopettajat 

Tutustumispäivät ja tulokasillat eska-
reille ja koulutulokkaille sekä heidän 
huoltajilleen toukokuussa. 

1.-luokkalaisia ohjataan koululaisen taidoissa sekä ryh-
män jäsenyydessä. 
Kummioppilastoiminta tukee koulun aloitusta. 

luokanopettajat 
erityisopettajat 
aineenopettajat 

5.luokkalaiset toimivat kummeina 
1.luokkalaisille. 

Suunnitellaan kesken lukuvuotta tulevien tai koulua tai 
luokkaa vaihtavien ohjaaminen ja ryhmäyttäminen. 

luokanvalvojat, 
rehtori, 
aineenopettajat, 
oppilaanohjaaja, 
kummioppilaat 

Hyve-tunnit, tutor-oppilas ensimmäisille 
päiville 

Pidetään vanhempainiltoja (Kvartti-malli) liittyen 6. ja 7. 
luokkien nivelvaiheeseen. 
Annetaan ohjausta 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajil-
leen yläkoulun hakumenettelyyn liittyen. 
6. luokkalaisten huoltajien käydään arviointikeskustelu, 
jossa samalla annetaan nivelvaiheen ohjaavaa 

luokanopettajat, 
aineenopettajat, 
erityisopettajat, 
oppilaskohtaisen op-
pimisen tuen suun-
nittelusta vastaavat 
henkilöt 

Kuutosten huoltajille järjestetään nivel-
vaiheeseen ja yläkouluhakuun liittyen 
ohjaukselliset aamukahvit joulukuussa 
(rehtori). 
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palautetta. Keskustelurunko toimii tiedonsiirtolomak-
keena yläkouluun. 
6. luokan oppilaille järjestetään yläkouluun tutustumi-
nen.  
 

Muita koulukohtaisia erityis-
huomioita 
 

Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  

 

 
OHJAUS KOULUTUKSEEN JA URAVALINTOIHIN LIITTYVIEN PÄÄTÖSTEN TUKENA 
 

Teema Mitä se on? Miten näkyy oppilaalle ja huoltajalle? Ketkä toteuttajina? Mahdollisia tarkennuksia? 

Jatko-opintomahdollisuudet ja 
niihin tutustuminen 
 

• Ohjaus tukee opintojen suo-
rittamista sekä oppilaan si-
joittumista jatko-opintoihin 

 

• Ohjaus tukee oppilaan aktii-
vista ja kriittistä tiedonhan-
kintaa 

 

Oppilaita ohjataan hakemaan tietoa eri lähteistä ja pal-
veluista.  
Tiedonhallintataitoja opetellaan suunnitelmallisesti 
(TIHA). 
 

luokanopettajat 
erityisopettajat 
aineenopettajat 
 

Tiedonhallintataidot ja niiden kehittämi-
nen ovat osa Eestarin digiportaita ja näitä 
käsitellään eri oppiaineissa.  

Oppilaille ja huoltajille järjestetään tilaisuuksia tutustua 
kouluihin ja oppilaitoksiin lähialueella. 

luokanopettaja 
aineenopettajat 

6.luokan oppilailla on mahdollisuus tu-
tustua tuleviin lähikouluihin ja haku-
päätöksen tultua varsinkin omaan tule-
vaan kouluun. Huoltajien infoillat pide-
tään yläkouluissa tammikuussa ja tou-
kokuussa. 

Oppilaanohjauksessa esitellään tasapuolisesti erilaisia 
ammatteja ja tehdään mahdollisuuksien mukaan tutus-
tumiskäyntejä. 
 

luokanopettajat Oppilaiden huoltajat ovat tervetulleita  
luokkiin esittelemään omia ammattejaan.  
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Muita koulukohtaisia erityis-
huomioita 

Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  

 

 
TYÖELÄMÄTAIDOT JA TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN 
 

Teema Mitä se on? Miten näkyy oppilaalle ja huoltajalle? Ketkä toteuttajina? Mahdollisia tarkennuksia? 

Työelämäyhteistyö, työelämä-
tietous ja työelämään tutustu-
minen 
 

• Ohjaus tukee oppilaan työn-
hakuvalmiuksien ja työelä-
mätaitojen kehittymistä ja 
työllistymistä 

• Yrittäjyyteen tutustuminen 
on tärkeä osa työelämän 
ymmärrystä 

Oppilailla on ikäkaudelle sopivia koulun sisäisiä vastuu-
tehtäviä. 
Oppilas pääsee osallistumaan ja seuraamaan koulun eri 
ammatteja. 

luokanopettajat Oppilaiden pitämät välituntikerhot. Juh-
lien äänentoistosta ja valaistuksesta 
vastaa oppilaiden tekniikkatiimi. Tapah-
tumapäivien oppilaskioskit. Välituntilai-
naamotoiminta. Ruokalan pöytien pyy-
hintävuorot 5-6 luokkien oppilailla. 

Oppilaat pääsevät osallistumaan johonkin koulun ulko-
puoliseen työelämään tutustumishankkeeseen (esim. 
Yrityskylä). 
 

luokanopettajat 
 
 
 

Huoltajien ammattiesittelyt  

Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan OPE-TET -päiviä. opettajat  

Muita koulukohtaisia erityis-
huomioita 

Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  

 

 
VUOROVAIKUTTEINEN YHTEISTYÖ OHJAUKSEN TUKENA JA OHJAUSPALVELUISTA TIEDOTTAMINEN 
 

Teema Mitä se on? Miten näkyy oppilaalle ja huoltajalle? Ketkä toteuttajina? Mahdollisia tarkennuksia? 
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Vuorovaikutteinen yhteistyö ja 
osallistaminen ohjauksen tu-
kena 
 

• Kodin ja oppilaitoksen väli-
nen yhteistyö on osallista-
vaa, suunnitelmallista ja su-
juvaa 

 

• Oppilaiden osallistaminen ja 
moniammatillinen ja monia-
lainen yhteistyö 

 

• Yhteistyö lähialueen esiope-
tuksen ja  koulujen kanssa 
tukee oppilaan sujuvaa siir-
tymistä eri kouluasteille 

 
 

Ohjauksesta tiedottaminen 

• Oppilas ja hänen huolta-

jansa saavat ajantasaista tie-

toa ohjauspalveluista perus-

opetuksessa.  

• Ohjauksesta tiedotetaan eri-

laisin menetelmin. Tiedotta-

minen on aktiivista ja suun-

niteltua.  

 

Vuorovaikutuksen väylinä toimii Wilma-järjestelmä ja 
oppilaille sekä huoltajille suunnatut tilaisuudet, tapaa-
miset ja keskustelut. 
 

koko koulu 
 

Kirjoita tähän  

Moniammatillinen yhteistyö ja osallistaminen toteutuu 
mm. yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä sekä monia-
laisissa oppimiskokonaisuuksissa ja projekteissa sekä 
alueellisessa kasvatuskumppanuusverkostossa.  

rehtori, 
yhteisöllinen oppi-
lashuoltoryhmä, 
opettajat 

Kirjoita tähän  

Kannustetaan oppilaita osallistumaan oppilaskuntatyö-
hön ja koulun kehittämiseen. 
 

luokanopettajat, 
oppilaskunnan oh-
jaajat, 
rehtori 

Luokissa annetaan aikaa ns. porinaryh-
mille, jotka kokoontuvat oppilaskunnan 
hallituksen tai ympäristöraadin kokousten 
jälkeen.  

Kummioppilaat tukevat uusia oppilaita 1. luokan tai esi-
opetuksen oppilaita. 

luokanopettajat Kirjoita tähän  

Yhteistyö muihin oppilaitoksiin ja esiopetukseen on tär-
keää mm. joustavien oppilassiirtojen kannalta. 
 

rehtori, 
erityisopettajat, 
luokanopettajat 
 

Kirjoita tähän  

Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan ohjaukseen liittyvistä 
asioista. 
- vanhempainillat 
- nettisivut 
- ohjauskeskustelut 
- Wilma –viestit ja tiedotteet 

rehtori 
luokanopettaja 

Kirjoita tähän  
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Muita koulukohtaisia erityis-
huomioita 

Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  Kirjoita tähän  

 


