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Vuosiluokka        Oppilaita        
   
7.        179  
8.       177     
9.         183  
    
               Yhteensä  539 
      
Opettajainhuone     Puhelinnumero 
 
A-osa      06 4384454  
B-osa             06 4384453 
L-osa      06 4384468 
 
  
LUOKKA OPPILAITA LUOKANVALVOJA 
 
7A 22 Virpi Ollikkala 
7B 22 Yrjö Heikkinen 
7C 22 Ritva-Leena Heikkinen 
7D 22 Merja Lahdensuo 
7E 22 Päivi Löytynoja-Syrjälä > sij. Kati Latvala 
7F 20 Lea Aho 
7G 21 Kolehmainen Jussi 
7H 21 Puutonen Pirjo 
7I 7 Riitta Leppävuori 
 
8A 21 Marjo Liimatta 
8B 20 Kristiina Puolijoki > sij. Eero Neijonen 
8C 18 Marita Laakso-Kangas 
8D 20 Olli Rannikko 
8E 18 Satu Välkkilä 
8F 20 Sari Honko 
8G 16 Jouni Mastomäki 
8H 17 Tarja Liinamaa 
8I 18 Satu Vaahto 
8J 9 Pia Latomäki 
 
 
9A 17 Tiina Pakarinen 
9B 20 Ulla Siljamäki 
9C 21 Alli Kouhia 
9D 17 Riitta Luoma 
9E 20 Johanna Järvi-Laturi 
9F 19 Martti Härsilä 
9G 19 Maarit Kuivila 
9H 18 Maija-Liisa Järvi 
9I 21 Kirsti Malo 
9J 5 Marianne Hietala  
9K 6 Tanja Kentta 
 

  LAPUAN YLÄKOULU  
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KOULUN  HENKILÖKUNTA       PUHELINNUMERO 
 
Rehtori  Saunamäki Petri  06 4384450, 044 4384450 
Apulaisrehtori  Liimatta Marjo  06 4384480, 044 4384480 
Koulusihteeri  Tuominen Pauliina  06 4384452, 044 4384452 
ATK-suunnittelija Vähäkangas Esa  06 044 4384470 
Koulukuraattori Lehtiniemi Erja  06 4384474, 044 4384474 
Kouluterveydenhoitaja Rintasalo Minna  06 4384976, 044 4384976 
Koulunkäynninohjaajat  Kangas Katri, Lipponen-Niemi Piia, 06 4384454 
  Perkiö Marja, Huhtala Jonna 
Ruokala  Hyyppä Tiina, Haiminen Marika, 06 4384466 

Majaniemi Sari, Heinonen Paula 
Kiinteistönhuoltaja Saunamäki Ilpo  044 4384778 
Vahtimestari  Suomela Jorma  06 438 4475, 044 4384475  
Koulutyöntekijät Harju Mirja, Kangas- 

luoma Tarja, Mäenpää Tiina, 
Salomäki Kaija, Suvanto Seija 06 438 4452        

  
OPETTAJAT AINE   PUHELINNUMERO 
  
Aho Lea  kuvataide   06 438 4477  
Ala-Panula Riina opinto-ohjaus  06 438 4456, 044 438445  
   sij. Rantasalo Maria  
Heikkinen Ritva-Leena      äidinkieli ja kirjallisuus, venäjän kieli 06 438 4468, 050 3633764 
Heikkinen Yrjö biologia, maantieto  06 438 4454, 050 3633766 
Hietala Marianne erityisluokanopetus  06 438 4481, 044 4384481 
Hietamäki Ulla kotitalous, terveystieto, tukioppilaat 06 438 4454 
Honkimäki Hermanni  äidinkieli ja kirjallisuus  06 438 4468  
Honko Sari  matematiikka, fysiikka, kemia 06 438 4454 
Härsilä Martti  matematiikka, fysiikka, kemia,  06 438 4454, 06 4388575  

tietotekniikka 
Joensuu Satu äidinkieli ja kirjallisuus  06 438 4454 
Järvi Maija-Liisa matematiikka, fysiikka, kemia 06 438 4454 
Järvi-Laturi Johanna kotitalous, terveystieto  06 438 4483 
Kaappola Sirkku liikunta, terveystieto  06 438 4471, 06 4388678 
Kentta Tanja  matematiikka, fysiikka, kemia 06 438 4454  
Kolehmainen Jussi ruotsin kieli, ATK tuki, elämänkatsomus 06 438 4454, 044 4384485 
Kolehmainen Päivi englannin ja ranskan kieli  06 438 4454 
Kouhia Alli   kotitalous, terveystieto  06 438 4458  
Kuivila Maarit matematiikka, fysiikka, kemia 06 438 4454 
Kulmala Minna suomi toisena kielenä S2 
Kurki-Lassila Sinikka erityisopetus   06 438 4463, 06 4342351 
Laakso-Kangas Marita  äidinkieli ja kirjallisuus  06 438 4468  
Lahdensuo Merja-Liisa englannin ja ruotsin kieli  06 438 4454, 06 4374252 
Latomäki Pia  erityisluokanopetus  06 438 4469, 044 4384469 
Leppävuori Riitta erityisluokanopetus  06 438 4482, 044 4384482 
Liimatta Marjo, ap.rehtori matematiikka, tietotekniikka 06 438 4480, 044 4384480 
Liinamaa Tarja tekstiilityö   06 438 4476, 06 4374788 
Luoma Riitta  uskonto   06 438 4454 
Löytynoja-Syrjälä Päivi englannin ja ruotsin kieli  06 438 4454 
   sij. Latvala Kati 
Malo Kirsti  äidinkieli ja kirjallisuus  06 438 4468  
Mastomäki Jouni tekninen työ   06 438 4460, 044 4384460 
Nevamäki Marjaana erityisluokanopetus  06 438 4454, 044 4384462 
Ollikkala Virpi historia ja yhteiskuntaoppi  06 438 4454 
Paavola Hanna ruotsin kieli   06 438 4454 
Pakarinen Tiina matematiikka, fysiikka, kemia 06 438 4454 
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Pernaa Tarja  liikunta, terveystieto  06 438 4454, 06 4340068 
Perämäki Harri-Matti tekninen työ   06 438 4460 
Posti Jarkko  biologia, maantieto, historia ja  06 438 4454, 0400 564852 

yhteiskuntaoppi, maa- ja metsätalous  
Puolijoki Kristiina matematiikka, fysiikka, kemia 06 438 4454 
   sij. Neijonen Eero 
Puutonen Pirjo ruotsin ja saksan kieli  06 438 4454 
Rannanjärvi Leena matematiikka   06 438 4454 
   sij. Ylhäinen Jaakko 
Rannanjärvi Milla kuvataide   06 438 4454, 06 4342082 
Rantala Anne erityisopetus   06 438 4473, 044 4384473 
Rannikko Olli  liikunta, terveystieto  06 438 4479 
Rappe Maija  resurssi, terveystieto, liikunta, äidinkieli 
Rautava Pasi liikunta   06 438 4479 
Rinta-Runsala Päivi musiikki   06 438 4454 
Saunamäki Petri, rehtori liikunta, terveystieto  06 438 4450, 044 4384450 
Siljamäki Ulla historia ja yhteiskuntaoppi  06 438 4454 
Tuuri Jaana  englannin ja saksan kieli  06 438 4454 
Uutaniemi Marja opinto-ohjaus  06 438 4455, 044 4384455 

Vaahto Satu    biologia, maantieto  06 438 4454  

Välkkilä Satu  matematiikka , fysiikka, kemia 06 438 4454 
Ylihärsilä Minna  tekstiilityö   06 438 4461 
 

 
 
 

   
 

 
Syyslukukausi 13.08.2015 - 18.12.2015                    88 työpäivää 
Kevätlukukausi 04.01.2016 - 04.06.2016                     101 työpäivää 
Lauantaityöpäivä 12.09.2015, 04.06.2016 (lukuvuoden päätös) 

 
Mahdollisista työajan muutoksista tiedotetaan.  
 
LOMAT 
 
Syysloma  12. - 16.10.2015 (vko 42) 
Joululoma   21.12.2015 - 3.1.2016 
Talviloma  29.2- 4.3.2016 (vko 9) 
Pääsiäinen  25.3. - 28.3.2016  
Vappu     
Helatorstai  5-6.5.2016     
 
PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA 
 
1. tunti klo   8.00   -  8.50,   sisältää aamunavauksen 
2. tunti klo   9.00   -  9.45 
3. tunti klo   9.50   - 10.35,  niillä oppilailla, joiden ruokailuvuoro alkaa klo 10.35 

klo  10.00  - 10.45,  niillä oppilailla, joiden ruokailuvuoro alkaa klo 10.45 
4. tunti klo  11.15  - 12.00 
5. tunti klo  12.15  - 13.00 
6. tunti klo  13.15  - 14.00 
7. tunti klo  14.05  - 14.50 
 
 

 

OPETUS 
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JAKSOT 

 

Koulussa on jaksojärjestelmä, jossa lukuvuoden työskentely jaetaan neljään (4) jaksoon niin, 
että lukujärjestyksiä on kaksi (2), jotka vuorottelevat. Eri oppiaineiden opetus on hajautettu 
kaikille jaksoille, lukuun ottamatta uskontoa ja terveystietoa, jotka vuorottelevat niin, että toista ope-
tetaan 1. ja 3. jaksoissa ja toista 2. ja 4. jaksoissa. Oppilaanohjauksen ohjaustunnit pidetään 7. 
luokilla 1. ja 3. jaksossa, 8. luokilla jaksoissa kaksi ja neljä. 
 
 
LUKUVUODEN 2014 - 2015 JAKSOT 
 
1. jakso 13. 08. 2015 - 09. 10. 2015  43 työpäivää 
2. jakso 19. 10. 2015 - 18. 12. 2015  45 työpäivää 
3. jakso 04. 01. 2016 - 18. 03. 2016  49 työpäivää 
4. jakso 21. 03. 2016 - 04. 06. 2016  52 työpäivää 
 
 
LAPUAN PERUSKOULUN YLÄKOULUN TUNTIJAKO 1.8.2006 ALKAEN 
                                         
VUOSILUOKKA   7 8 9 
Yhteiset oppiaineet 

Äidinkieli ja kirjallisuus  3½ 3½ 3 
 A1-kieli, englanti  2 3 3 

  A2-kieli, ruotsi*)  3 2 3 
  B-kieli, ruotsi   2 2 2 
  Uskonto tai elämänkatsomustieto 1 1 1 
  Historia ja yhteiskuntaoppi  2 3 2 
  Matematiikka   3 3 4  
  Fysiikka ja kemia  2 3 2 
  Biologia ja maantieto  2  2 3 
  Terveystieto   1 1 1 
  Musiikki   1 - - 
  Kuvataide   2 - - 
  Kotitalous   3 - - 
  Tekninen työ ja tekstiilityö  3 - - 
  Liikunta   2 2 2 
  Oppilaanohjaus  ½ ½ 1 
  Yhteensä   30 24 24 
     (31*)  (25*) 
Valinnaiset oppiaineet   - 7 6 
            Oppilaan kokonaistuntimäärä 30 31 30 
     (31)  (31)  
 
  *) 4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen kieli 
 
 
 
JOUSTAVA PERUSOPETUS 
    
Yleisopetuksen yhdessä 9. luokassa opetus järjestetään joustavan perusopetuksen mukaisesti. 
Joustava perusopetus on opetusministeriön rahoittamaa toimintaa. Hankkeessa kehitetään uusia 
yleisopetukseen soveltuvia toiminnallisia ja monimuotoisia opetus- ja työmuotoja. Joustavan pe-
rusopetuksen luokkaan haetaan keväällä koulutyön aikana erikseen täytettävällä hakemuksella. 
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Yleiset periaatteet 
Oppilaan arvioinnissa noudatetaan perusopetuslakia ja -asetusta. Arvioinnin tavoitteena on antaa 
riittävän usein ja monipuolisesti tietoa niin oppilaalle itselleen kuin hänen huoltajalleen ja samalla 
ohjata oppilasta arvioimaan myös omaa työskentelyään. Arvioinnilla pyritään antamaan monipuoli-
nen ja totuudenmukainen kuva oppilaan tietojen ja taitojen kehittymisestä ja opetussuunnitelmassa 
asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamisesta. 
 
Oppilaan arvioinnilla on kaksi tehtävää: 1.) opintojen ohjaaminen ja opiskeluun kannustaminen eli 
arviointi opintojen aikana ja 2.) päättöarviointi, jonka perusteella oppilaat valikoituvat jatko-opintoi-
hin. Arvioinnilla pyritään tukemaan ja kannustamaan oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja 
sosiaalistumista, oppilaan opiskelu- ja työskentelytaitojen kehittymistä, oppilaan tietojen ja taitojen 
kehittymistä sekä oppilaan valikoitumista jatko-opintoihin. 
 
Oppilaita kannustetaan aktiiviseen tiedonhankintaan, kriittisyyteen, kokonaisuuksien oppimiseen 
sekä tiedon ja taidon ylläpitämiseen. 
 
Opiskelu etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaisesti, mutta oppilas voi erityistapauksissa 
edetä myös oman opinto-ohjelman mukaisesti (esim. pitkäaikainen sairaus, yksilöllistetty oppi-
määrä). 
 
Lukuvuosittain opiskeltavista valinnaisaineista päätetään koulun vuosittaisessa työsuunnitelmassa. 
Perusopetuslain mukaisesti (30§) oppilaan valinnoista päättää huoltaja. Valittu oppiaine voidaan 
vaihtaa toiseksi vain riittävin perustein huoltajan hakemana.  
 
Vapaaehtoisena 4. vuosiluokalta alkanut A-kieli (toinen kotimainen) jatkuu automaattisesti aina 
perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. Vapaaehtoinen A-kieli voidaan keskeyttää ja vaihtaa 7. 
vuosiluokalla alkavaan samaan kieleen oppilaan siirtyessä 7. vuosiluokalle. Ellei vaihtoa ole tässä 
vaiheessa tehty, katsotaan, että oppilas on valintaan sitoutunut ja vapaaehtoinen A-kieli voidaan 
keskeyttää vain huoltajan anomuksesta ao. kielen opettajan lausunnon perusteella. 
 
Oppilaan opintojen ja käyttäytymisen arviointiajankohdat 
Opintojen arviointi suoritetaan kaksi kertaa lukuvuodessa, 2. ja 4. jaksojen päättyessä. Itsearviointi 
tapahtuu 1. ja 3. jaksojen päättyessä. Keskitetysti opiskeltavat oppiaineet arvioidaan, kun oppiai-
neen keskimääräinen ja vuosiluokkakohtainen tuntimäärä, 38 tuntia on tullut täyteen. Arvosanat 
merkitään todistukseen 2. ja 4. jaksojen jälkeen tapahtuvassa arvioinnissa. Päättöarviointi anne-
taan, kun oppilas on suorittanut peruskoulun oppimäärän hyväksytysti. 
 
Väli- ja lukuvuositodistukset, numero- ja sanallinen arviointi 
Oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan arviointi sekä väli- 
että lukuvuositodistuksessa.  Välitodistukset annetaan 2. ja 4. jaksojen jälkeen. Kunkin lukuvuoden 
päättyessä oppilaalle annetaan lukuvuositodistus. 7. ja 8. luokilla lukuvuositodistus on samalla 4. 
jakson välitodistus.  9. vuosiluokalla oppilaalle annetaan 4. jaksolta välitodistus ja päättötodistus. 
 
Numeroarvioinnissa käytetään asteikkoa 4 - 10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyy-
dyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty arvosana merkitään ar-
vosanalla 4. Kaikille yhteiset oppiaineet arvostellaan numeroilla. 4. vuosiluokalta alkanut vapaa-
ehtoisen A-kielen (toinen kotimainen kieli) arvosana arvioidaan numerolla ja se merkitään päättö-
todistukseen. 
 
Vuosiluokilla 7 - 9 biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto sekä historia ja yhteiskunta-
oppi arvioidaan erikseen. Muut kuin yhteiset oppiaineet ovat valinnaisaineita. Valinnaisaineista 
kahden vuosiviikkotunnin (2 vvt) oppiaineet arvioidaan numeroin. Yhden vuosiviikkotunnin (1 vvt) 
valinnaiset oppiaineet arvioidaan maininnalla suoritettu / hylätty. 
 

OPPILASARVIOINT I 
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Käyttäytymisen arviointi toteutetaan toisen ja neljännen jaksojen arviointien yhteydessä. Käyttäy-
tyminen arvioidaan numeroilla ja arvioinnissa huomioidaan myös oppilaan huolellisuus. Käyttäyty-
misen arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen. 
 
Erityisopetuksessa (yksilöllistetyt) käytetään numeroarviointia, jolloin numeroarvosanat merkitään 
tähdellä (esim. matematiikka hyvä * 8), joka on merkkinä siitä, että perusteena on mukautettu op-
pimäärä. 
 
Vuosiluokan suorittaminen ja luokalta siirtyminen 
Kun oppilas on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä eri oppiaineissa kussakin 
vähintään välttävän (5) arvosanan ja sanallisissa arvioinneissa hyväksytyt arvosanat, hän 
siirtyy lukuvuoden päättyessä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan kuitenkin jättää 
luokalle, mikäli sitä on oppilaan yleisen koulumenestyksen vuoksi pidettävä tarkoituksen-
mukaisena. 
 
Perusopetusasetuksen 11§:n mukaan oppilaalle, jonka suoritus on hylätty, tulee varata mahdolli-
suus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa aineessa hyväksyttävät 
tiedot ja taidot. Mahdollisuus voidaan antaa myös lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Oppilas voi-
daan jättää luokalle, jos hän ei ole opintojen aikana eikä erillisessä kokeessa suorittanut edellä 
tarkoitettuja eri aineiden opintoja hyväksytysti tai jos sitä on oppilaan yleisen koulumenestyksen 
vuoksi pidettävä tarkoituksenmukaisena. 
 
Jos oppilaan suoritus on lukuvuoden koko oppimäärän arvioinnin yhteydessä hylätty (4), 
hänelle annetaan arvioinnin jälkeen mahdollisuus korottaa arvosanaa erillisessä kokeessa 
lukuvuoden koulutyön aikana. Lisäksi oppilaalle annetaan mahdollisuus hylätyn arvosanan 
korottamiseen erillisellä kokeella lukuvuoden koulutyön päätyttyä, kesäkuun alkupuolella. 
 
Jos oppilas saa lukuvuoden päättyessä jonkin oppiaineen kyseisen vuosiluokan koko oppimäärää 
koskevassa arvioinnissa arvosanan hylätty, seuraavalle vuosiluokalle siirtäminen on ehdollinen. 
Oppilas jää luokalle, jos hän ei ole opintojen aikana eikä erillisessä kokeessa suorittanut vuosiluo-
kan eri aineiden opintoja hyväksytysti koulun antamina suorituspäivinä. 
 
Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja opettajalla on mahdollisuus antaa oppilaalle koulutyön aikana 
uusintamahdollisuus, mutta ennen mahdollisuutta tulee asian todentamiseksi asiasta ilmoittaa niin 
oppilaalle kuin huoltajalle hyvissä ajoin. Oppilaalle voidaan antaa opintojen aikana lisätehtäviä, 
rästitehtäviä tai järjestää erillinen koe, mutta opettajan tulee harkita, milloin sellainen on tarpeen. 
Ennen erillisen kokeen järjestämistä asiasta tiedotetaan kotiin kirjallisesti ko. aineenopettajan ja 
rehtorin allekirjoituksin. Mutta jos oppilaalla on ollut koko lukuvuoden tai arviointijaksojen välisenä 
aikana mahdollisuus usealla eri tavalla osoittaa ja näyttää tietonsa ja taitonsa, on erilliseen näyt-
töön perustuva koe tarpeeton. 
 
Mikäli huoltaja vaatii perustellusta syystä selvitystä oppilaan opintojen etenemisestä tai vuosiluo-
kalle jättämisestä, menettelytavoista sovitaan yhdessä aineenopettajan, rehtorin ja huoltajan kans-
sa. 
 
Tukiopetuksen antaminen 
Perusopetuslain 16§:n mukaan oppilaalla on oikeus tukiopetukseen. Tukiopetus aloitetaan heti 
tuentarpeen ilmetessä. Tehostetun tuen ja erityisen tuen vaiheessa tukiopetus on pääsääntöisesti 
tilapäistä. Tilapäisesti opinnoissaan jälkeen jääneelle oppilaalle tukiopetusta antaa ensisijaisesti 
asianomaisen oppiaineen opettaja. Tarpeen vaatiessa tukiopetusta antavat myös erityisopettajat. 
Oppilaan aineenopettaja on yhteydessä huoltajiin tukiopetuksen järjestämisessä. Pitkäaikaisesta 
oppilaan opintojen tukemisesta sopii oma opettaja rehtorin kanssa ja asiasta informoidaan oppi-
lashuoltoryhmää. 
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Päättöarviointi 
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
tavoitteet eli perusopetuksen oppimäärän mukaiset tiedot ja taidot eri oppiaineissa. Oppilaan 
osaamista arvioidaan siis suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ja paikallisesti 
edelleen tarkennettuihin tavoitteisiin. Päättöarviointi perustuu näyttöön siitä osaamisesta, jota op-
pilaalla on suhteessa opetussuunnitelmassa (tai HOJKS:issa) asetettuihin tavoitteisiin perusope-
tuksen päättyessä. 

 
Oppilaan työskentelyn arviointi 
Oppilaan työskentelyä arvioidaan osana kunkin oppiaineen arviointia sekä myös yleisenä arvioin-
tina. Huomio kohdistetaan oppilaan taitoon suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Lisäksi 
arvioidaan oppilaan vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta, kykyä toimia yhdessä muiden kanssa se-
kä kykyä edistää itsearvioinnin avulla työskentelytaidot luontevaksi oppimisprosessiksi. 
 
Käyttäytymisen arviointi 
Käyttäytymisen arviointi toteutetaan osana koulun päivittäistä työtä, jossa oppilasta ohjataan myön-
teisellä tavalla pääsemään perusopetuksen tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon myös huo-
lellisuus. Mukana tässä ohjauksessa ovat myös oppilaan huoltajat. Käyttäytymisen tavoitteet pe-
rustuvat perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohjaan ja kasvatustavoitteisiin. 
 
Oppilaan tulee käyttäytyä jokaisen yksilön oikeuksia ja vapauksia kunnioittaen, yhteisöllisyyttä, 
vastuullisuutta ja sosiaalista turvallisuutta sekä yksilöiden ja sukupuolten tasa-arvoa edistäen. Op-
pilaan tulee omalla käyttäytymisellään turvata muiden oppilaiden ja koulun henkilöstön työrauhaa 
ja kouluviihtyvyyttä, suojella yhteistä omaisuutta. Lisäksi oppilaan tulee noudattaa koulun järjestys-
sääntöjä, noudattaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. 
Käyttäytymisen arvosana annetaan oppilaalle toisen ja neljännen jakson arvioinnin yhteydessä. 
Oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. 
 
Erityisopetuksessa olevan oppilaan arviointi 
Oppilaan vammaisuudesta, sairaudesta, kehityksen viivästymisestä tai muusta niihin verrattavista 
syistä johtuvat vaikeudet otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. Erityisopetukseen otetulle tai 
siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
(HOJKS), jossa määritellään oppilaan opiskelun tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä myös arvioin-
nin perusteet. 
 
Jos oppilas opiskelee erityisopetuksessa perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaan, 
hänen suorituksensa arvioidaan samoin perustein kuin muidenkin oppilaiden. Jos erityisopetuk-
seen otettaessa tai siirrettäessä on päätetty jonkin tai joidenkin oppiaineiden yksilöllistämisestä, on 
oppilaan tavoitetaso vähäisempi kuin yleisen opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla. Tällöin 
oppilas arvioidaan HOJKS:ssa määriteltyjen oppilaan omien tavoitteiden mukaisesti. 
 
 
 

 
 

 

 

Vanhempaintilaisuudet koulussa järjestetään jokaiselle vuosiluokalle alustavan suunnitelman 
mukaan seuraavasti: 
 
   6. luokille       Ti 3.5.2016  6. luokkien yhteistapaaminen ja vanhempainilta  
   7. luokille      Ke 9.9.2015  luokanvalvojan tapaaminen  
       To 21.1.2016  Valinnaisaineisiin ja -opettajiin tutustuminen  
   8. luokille       Ke 11.11.2015  Asiantuntijapuheenvuorot ja luokanvalvojan tapaaminen 
   9. luokille      Ti 1.12.2015  Yhteishaku ja jatko-opinnot 
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7. luokkien syksyn tilaisuudessa tutustutaan uuteen kouluun, aineenopettajiin ja luokanvalvojaan 
sekä oppilashuoltoon. Talven tilaisuudessa esitellään valinnaisaineita 8. luokkaa varten. 8. luok-
kien vanhempaintilaisuudessa keskustellaan ajankohtaisista kasvatus- ja kouluasioista. 9. luok-
kien vanhempaintilaisuudessa teemana on yhteishaku ja jatko-opinnot (katso tarkempi kuvaus 
kohdasta oppilaanohjaus). Lisäksi voidaan järjestää luokka- tai opetusryhmäkohtaisia vanhem-
paintilaisuuksia tarpeen mukaan johonkin teemaan tai projektiin liittyen. 
 
Koulussa on käytössä Helmi-reissuvihkojärjestelmä, johon merkitään mm. oppilaan poissaolot, 
kokeet ja lukujärjestykset. Oppilas ja hänen huoltajansa saavat koululta henkilökohtaiset tunnuk-
set, joilla Helmeen pääsee kirjautumaan. Tunnukset ovat henkilökohtaiset sekä huoltajalle että op-
pilaalle, eikä niitä saa antaa toisen käyttöön, jotta väärinkäytöksiltä vältyttäisiin. Koulun kotisivulta 
edu.lapua.fi löytyy linkki Helmeen. 
 
KOULUSSA JAETTAVIA TIEDOTTEITA  
Alkusyksyllä julkaistaan lukuvuositiedote ja keväällä vuosijulkaisu, joissa selvitetään lukuvuo-
den toimintaa. Lisäksi jaetaan tiedotteita (mm. kokeet, tieto rikkomuksesta ja rangaistuksesta) tar-
peen mukaan. Nämä on palautettava ao. opettajalle annettuun määräpäivään mennessä huoltajan 
allekirjoituksella varustettuna.  
 
MUU YHTEYDENPITO 
Luokanvalvoja ja aineenopettajat ovat tarpeen vaatiessa yhteydessä oppilaan huoltajiin. Huoltajat 
voivat olla yhteydessä oppilaan luokanvalvojaan oppilasta koskevissa asioissa, kuin myös oppilaan 
muihin opettajiin, opinto-ohjaajiin ja erityisopettajiin. 
 
 

 
 
 

 
 

 

Perusopetuslain 26§:n mukaan oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti 
järjestettyyn opetukseen tai saatava muulla tavoin perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot, 
oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Jos oppi-
velvollinen ei osallistu tämän lain mukaisesti järjestettyyn opetukseen, oppivelvollisen asuinkunnan 
tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä. Lisäksi saman lain 35§:n mukaan oppilaan tulee osal-
listua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Op-
pilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 
 
POISSAOLOT 
Oppilaan velvollisuus on etukäteen kysyä opettajaltaan lupa tilapäiseen poissaoloon oppi-
tunnilta (hammaslääkäri, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi tmv.). Luvan oppitunnilta pois-
saoloon myöntää ko. oppiaineen opettaja. Milloin oppilas joutuu sairauden tms. syyn takia ole-
maan poissa koulusta, on huoltajan ilmoitettava siitä luokanvalvojalle kolmen päivän kuluessa.  

 
Mikäli poissaolon syy ei ole pätevä, luokanvalvoja huomauttaa huoltajalle hänen velvollisuudestaan 
käyttää lasta säännöllisesti koulussa. Erityisesti koulussa pyritään tiukentamaan ns. ”selittä-
mättömien” poissaolojen seurantaa. Jos oppilaalle kertyy em. poissaoloja 5-10 tuntia, luo-
kanvalvoja ja kuraattori kartoittavat tilanteen ja luokanvalvoja on yhteydessä oppilaan huol-
tajaan. Ellei tilanne korjaannu, oppilaan huoltaja kutsutaan koululle neuvotteluun. Mikäli 
luvattomia poissaoloja oppilaalla on runsaasti, kouluviranomaisen on tehtävä tästä ilmoitus 
lastensuojeluun.  
 
Opettajat merkitsevät oppilaiden poissaolot sähköiseen Helmeen. Huoltajat voivat koulusta saa-
millaan tunnuksilla käydä tarkastamassa ja kuittaamassa lapsensa poissaolot. Huoltaja voi ha-
lutessaan pyytää luokanvalvojalta käyttöön myös perinteisen paperisen poissaolovihon. Jokaisen 
poissaolokerran jälkeen tulee huoltajan varmistaa poissaolot sähköiseen Helmeen tai pape-

OPPIVELVOLLISUUDEN SUORITTAMINEN 

 



 11 

riseen vihkoon, joka tulee palauttaa välittömästi. Pätevästä syystä voi luokanvalvoja antaa oppi-
laalle luvan olla poissa koulusta kolme päivää. Rehtori voi antaa luvan pidempään poissaoloon. 
 
Oppilaiden poissaolot lomien esim. syys- ja talviloman yhteydessä, joko ennen tai jälkeen lomaa, 
ovat merkittävästi lisääntyneet. Opetusjaksoon kuuluvien asioiden opiskelu itsenäisesti tehtävien 
avulla ei välttämättä anna oppilaalle kaikkea sitä hyötyä, minkä opiskelu muutoin voisi tuottaa. Li-
säksi vaikeutena monesti on se, että opettaja joutuu oppitunnin lopussa antamaan tehtävät yllät-
täen. Niinpä koulussa toivommekin, että mikäli oppilas on poissa em. tavalla, opettaja saisi siitä 
tiedon hyvissä ajoin, mieluiten ainakin viikkoa ennen ko. poissaoloa. Samalla kun lupaa koulusta 
poissaoloon anotaan, tulee oppilaan huoltajineen antaa selvitys siitä, miten opiskelu poissaolon 
aikana aiotaan hoitaa (lomake saatavissa koulun kansliasta ja koulun kotisivuilta 
edu.lapua.fi/ylakoulu/kotivaelle). 
 
KOKEISIIN OSALLISTUMINEN 
Oppilas osallistuu oppiaineiden kokeisiin määrättyinä koepäivinä. Kokeesta voi olla pois vain sai-
rauden tai muun perustellun syyn takia. Tällöin huoltaja ilmoittaa asiasta koululle/ ao. opettajalle 
heti syyn ilmaantuessa. 

 
MYÖHÄSTYMISET  JA  SÄNTILLISYYSKASVATUS 
Oppilaan tulee osallistua luokanvalvojan pitämälle säntillisyyskasvatustunnille, jos hänelle ker-
tyy myöhästymisiä yhteensä viisi. Myöhästymiset nollautuvat lukuvuoden aikana kaksi ker-
taa arvioinnin yhteydessä.  
 
KASVATUSKESKUSTELU 
Järjestyssääntöjen rikkomisesta tai muusta epäasiallisesta toiminnasta seuraa kasvatuskeskustelu. 
Kasvatuskeskustelussa on aina mukana oppilas, huoltajat ja kasvatuskeskustelutyöryhmä. 
 
ENERGIAJUOMAT 
Kaupungin virallisen linjan mukaan koulupäivän aikana energiajuomien käyttö ja hallussapito on 
kiellettyä. Koulun järjestyssäännöt ovat myös tässä tiedotteessa. 
 
 

 

 
 
 

Poikkeamia ovat mm. oppilaan TET-jaksot, oppilaitosvierailut yms. koulun ulkopuolella tapah-
tuvat opetustilanteet. Näihin oppilas siirtyy opettajien antamien ohjeiden mukaisesti yleensä kou-
lulta kohteeseen ja sieltä takaisin koululle. TET-jaksoilla oppilas menee suoraan työpaikalleen ja 
sieltä suoraan kotiinsa tutustumisen päätyttyä tai jos koulukuljetuksista johtuu (esim. autot ajavat 
koululle ja lähtevät koululta), niin koululle ja sieltä työpaikalleen ja koulun kautta kotiinsa tutustumi-
sen päätyttyä. Koulumatkat kuuluvat koulun vakuutusten piiriin, mikäli oppilas menee lukujärjestyk-
sensä mukaisesti suoraan kotoaan kouluun ja koulun päätyttyä taas suoraan takaisin kotiinsa.  
 
Mahdollisista työajan muutoksista tiedotetaan.  
 
OPPILAITOSVIERAILUT 
Opinto-ohjaajat järjestävät toisen asteen oppilaitosten kanssa lukuvuonna 2014 – 2015 seuraavat 
oppilaitosvierailut tai –vierailijat koulutus-, ura- ja ammatinvalintaa tukemaan ja ohjaamaan: 
 

Koulutuskeskus Sedu Lapuan opetuspisteen avoimet ovet to 24.9.2015. 9. vuosiluokan oppi-
lailla on mahdollisuus tutustua teknologian, rakentamisen tai hyvinvoinnin ja kaupan opintopolkuun. 

Teknologiateollisuuden ja Koulutuskeskus Sedu Lapuan järjestämä Teknologiapäivänä to 
1.10.2015. Päivä sisältää yrityskäyntejä kone- ja metallialan yrityksissä sekä toiminnallisen osuu-
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den Koulutuskeskus Sedu Lapuan opetuspisteessä. Päivä on suunnattu teknisistä aloista kiinnos-
tuneille 9. vuosiluokan oppilaille.  

Taitaja9-paikalliskilpailu pe 26.11.2015 Koulutuskeskus Sedu Lapuan opetuspisteessä 9. vuosi-
luokan oppilaille.. 

Lapuan lukion opinto-ohjaajan ja Koulutuskeskus Sedun opinto-ohjaajien pitävät infotunnit loka-
marraskuussa koulutustarjonnastaan ja oppilaitoksissa opiskelusta 9. vuosiluokan oppilaille. 
 
Oppilaitosvierailu marras-joulukuussa Lapuan kristilliseen opistoon 9. vuosiluokan oppilaille. 
 
Koulutuskeskus Sedu Lapuan opintopisteessä ”täsmäpäivä” to 14.1.2016 ammatillisesta kou-
lutuksesta kiinnostuneille 9. vuosiluokan oppilaille.  
 
Lapuan lukion ainetyöpajassa 13.–14.1.2016. 9. vuosiluokan oppilaat tutustuvat neljään aineko-
konaisuuteen (kielet, matematiikka, taide ja reaaliaineet). 

Opinlakeus-koulutusmessut to 21.1.2016 Seinäjoki Areenassa 9. vuosiluokan oppilaille. Huolta-
jille osoitettu messutapahtuma ke 20.1.2016 (ilta) 

ATT8 Ammatti tekemällä tutuksi –päivä ke-to 20.-21.4.2016. Koulutuskeskus Sedun Lapuan ope-
tuspisteessä 8. vuosiluokan oppilaille. 

Opinto-ohjaajat järjestävät mahdollisuuksien mukaan oppilaitosvierailuja oppilaiden yksilöllisten 
toiveiden mukaan. 

 
LUOKKARETKET JA LEIRIKOULUT 
Leirikoululla tarkoitetaan yhtä koulupäivää pidempää opetuksellista jaksoa, joka toteutetaan en-
nalta valmistellun suunnitelman mukaan. Luokkaretki taas on yhden työpäivän mittainen retki koti-
maakuntaan tai muualle Suomeen. Jos oppilas ei jostain syystä voi osallistua luokkaretkeen tai 
leirikouluun, tällöin oppilas osallistuu muiden luokkien mukana opetukseen. Poikkeustapauksessa 
rehtori voi myöntää vapautuksen leirikoulun tai luokkaretken ajalta huoltajan erillisellä anomuksella, 
jossa huoltaja vastaa oppilaan opiskelusta erillisen ohjeen mukaan.  
       
7. LUOKKIEN RYHMÄYTYMINEN 
Viikolla 35 järjestetään kaikille 7. luokille nuorisotalolla koulupäivän aikana toimintaa, jonka tavoit-
teena on tutustuttaa oppilaat toisiinsa ja toimimaan ryhmässä toisensa huomioiden. Järjestäjinä 
koulun ohella ovat nuorisotoimi, seurakunta ja 4H-yhdistys. 
 
 
 
 
 
 

 
Oppilaanohjauksen keskeinen tehtävä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas 
kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalisista kypsymistään sekä kehittämään elä-
mänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin ky-
kyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia 
ratkaisuja. Oppilaanohjauksen työskentelytavat ovat luokkamuotoiset ohjaustunnit, pienryhmäoh-
jaus ja henkilökohtainen ohjaus. Perusopetuksen ylimmillä vuosiluokilla oppilaanohjauksen paino-
piste on jatko-opinnoista tiedottamisessa ja uranvalintavalmiuksien parantamisessa. Ohjaus sel-
kiyttää oppilaan ammatillista ja koulutuksellista suuntautumista sekä jatko-opintoihin hakeutumista. 
Opinto-ohjaukseen kuuluvat työelämän tutustumisjaksot (TET), jonka aikana oppilas saa omakoh-
taista tietoa ja kokemuksia työelämästä.  
 
Ohjauksessa käsitellään 7. vuosiluokalla koulunkäyntiin, tunteisiin, kiusaamiseen, oppimaan oppi-
miseen, sosiaalisiin taitoihin, itsetuntemukseen ja valinnaisaineisiin liittyviä asioita. 8. vuosiluokalla 
käsitellään opintopolkuja, ammatti- ja koulutusaloja, työelämää ja valinnaisaineita, kun taas 9. vuo-
siluokalla aiheena ovat jatko-opinnot, yhteishaku ja työelämä. Opinto-ohjaaja tapaa jokaisen 9. 
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vuosiluokan oppilaan ohjauskeskustelussa liittyen omaan opiskeluun, koulutus- ja ammatinvalin-
taan. Tämän lisäksi oppilaille tarjotaan mahdollisuus päästä tutustumaan jatko-opintopaikkoihin ja 
yrityksiin 8. vuosiluokasta lähtien. 9. vuosiluokan oppilaat vierailevat myös Opinlakeus-koulutus-
messuilla. 
 
Ohjausta antavat opinto-ohjaajat, luokanohjaaja, erityis(luokan)opettajat, aineenopettajat ja rehtori. 
Opinto-ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä erityisesti luokanohjaajien kanssa. Lisäksi aineenopet-
tajat antavat mahdollisuuksien mukaan ohjausta omaan aineensa yhteydestä eri opiskelupaikkoi-
hin sekä ammattialoihin. 
 
Työelämään tutustuminen (TET) 
TET on yksi työelämän ja koulun yhteistyömuodoista ja keskeinen osa perusopetuksen jakamaa 
työelämätietoutta. Työelämään tutustumisjaksojen aikana oppilas saa ohjatusti tietoa ja kokemuk-
sia työyhteisön toiminnasta. Työelämään tutustumisen tarkoituksena on parantaa oppilaiden itse-
tuntemusta, sosiaalisia taitoja, tarjota työelämän omakohtaista tuntemusta, syventää työelämätie-
toutta, lisätä työn arvostusta sekä antaa suuntaa ja tukea myös koulutus-, ura- ja ammatinvalin-
taan.  
 
Oppilaanohjaukseen kuuluvat joka vuosiluokalla työelämään tutustuminen (TET). Lapuan yläkou-
lussa työelämään tutustuminen on toteutettu 7. vuosiluokalla yläkoulun ruokalassa eli ruokala-
TET:issä kahtena päivänä noin kaksi tuntia päivässä keittiöhenkilökunnan ohjaamina. 8. vuosiluo-
kalta lähtien oppilaat järjestävät opinto-ohjaajan ohjauksessa itse tutustumispaikan haluamaansa 
yritykseen tai organisaatioon viikon mittaiselle tutustumiselle syyslukukaudella. 9. vuosiluokalla 
työelämään tutustuminen toteutetaan kahdella noin viikon mittaisessa jaksossa syyslukukaudella ja 
kevätlukukaudella. Pienluokkien TET-jaksojen ajankohdat sovitaan joustavasti. 
 
Yhteishaku 
Peruskoulun päättävä vuosiluokka hakee yhteishaussa helmi-maaliskuussa ammatilliseen koulu-
tukseen, lukiokoulutukseen ja kotitalousopetukseen. Jatko-opintoihin valitaan päättötodistuksen 
arvosanojen perusteella sekä mahdollisella pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeella. Jatko-opinto-
suunnitelmia ja koulumenestystä onkin syytä pohtia jo hyvissä ajoin yhdessä kotona. Yhteishaku 
tapahtuu verkon kautta osoitteessa opintopolku.fi yhteishakuaikana. Keskustelemme mm. tulevai-
suudensuunnitelmista, jatko-opintotavoitteista, koulutusaloista, opiskelusta ja yhteishausta oppi-
laanohjauksen oppitunneilla ja henkilökohtaisissa keskusteluissa. Loppuvuodesta järjestettävässä 
vanhempainillassa käymme läpi yhteishakuprosessia ja Lapuan lukio sekä Koulutuskeskus Sedu 
ovat esittelemässä koulutustarjontaansa. Lisätietoa yhteishausta, ammateista ja koulutuksista löy-
tyy marraskuussa jaettavasta Opetushallituksen julkaisemasta vuoden 2014 Koulutusoppaasta 
sekä Opintopolusta (www.opintopolku.fi). 
 
Opinto-ohjaaja Riina Ala-Panula,              Opinto-ohjaaja Marja Uutaniemi 
sij. Maria Rantasalo   
puh. 044 - 438 4456                 puh. 044 - 438 4455   
riina.ala-panula@lapua.fi              marja.uutaniemi@lapua.fi 
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1. Toimintaperiaatteet  
Erityisopetuksessa opetetaan oppilaita, joilla on oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia tai muita kou-
lunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilasta opinnoissaan ja 
ennaltaehkäistä kouluvaikeuksia ja syrjäytymistä. Tavoitteena on kannustaa oppilasta oppivelvolli-
suuden suorittamisessa ja hakeutumiseen peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Opetuksen onnistumi-
nen edellyttää toimivaa yhteistyötä oppilaan huoltajien, opettajien, koulun muun henkilökunnan 
sekä oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa. 
 
2. Erityisopetuksesta päättäminen 
Erityisopetuksen järjestämisestä päätetään oppilaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Erityis-
opetuksen antamisesta neuvotellaan oppilaan, hänen huoltajiensa, opettajien ja oppilashuoltoryh-
män kanssa. Neuvottelun tarkoituksena on selvittää oppilaan tilanne ja sopia tarvittavista opetus-
järjestelyistä. Ennen oppilaan siirtämistä erityiseen tukeen tehdään pedagoginen selvitys oppilaan 
erityisen tuen tarpeesta. Oppilaan siirtämisestä erityiseen tukeen tekee hallinnollisen päätöksen 
opetuspäällikkö. Erityisen tuen päätöksen mukaisesti oppilaan oppimäärä voidaan yksilöllistää yh-
dessä tai useammassa oppiaineessa tai se voi koskea oppilaan koko oppimäärää. 
 
3. Erityisopetuksen muodot 
3.1. Osa-aikainen erityisopetus 
Osa-aikaisessa erityisopetuksessa opetetaan oppilaita, joilla on vaikeuksia oppimisessaan ja kou-
lunkäynnissään. Oppilaat tulevat erityisopetukseen aineenopettajien ja erityisopettajien yhteisen 
havainnoinnin ja seulontojen kautta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on kie-
lellisiin tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa 
tai vaikeuksia opiskelutaidoissa. Tehostetun tuen vaiheessa osa-aikaisen erityisopetuksen merki-
tys tukimuotona on keskeinen. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yksilö-, pienryhmä- tai sa-
manaikaisopetuksena. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Yläkoulussa 
toimii kaksi osa-aikaista erityisopettajaa. 
 
3.2. Erityisopetus 
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta perusopetuslain mu-
kaan annettavasta tuesta. Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen pedagoginen osa-alue ja sen 
tehtävänä on tukea oppilaan opetusta. Yläkoulussa toimii neljä erityisluokanopettajaa erityisluok-
kien opettajina. Oppilaiden opetuksessa noudatetaan yksilöllistettyjä oppimääriä tai opetus nou-
dattaa yleisopetuksen oppimäärää siten, kun kunkin oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen jär-
jestämistä koskevassa suunnitelmassa on tarkemmin määritelty. Pienluokan oppilas voi opiskella 
valinnaisia oppiaineita tai muita oppiaineita yleisopetuksen opetusryhmässä laaditun suunnitelman 
mukaisesti. 
 
4. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS 
Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen 
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan eri-
tyistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Oppilaan luokan-
valvoja/erityisopettaja laatii suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. 
Suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, vähintään kerran lukuvuodessa. 
 
5. Henkilökohtainen oppimissuunnitelma yleisopetuksen oppilaalle 
Oppimissuunnitelma on kuvaus siitä, miten oppilaan opetus ja tukitoimet järjestetään. Tehostetun 
tuen vaiheessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Se ei edellytä hallinnollisen päätöksen 
tekemistä.  
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6. Arviointi erityisopetuksessa 
Oppilaan arvioinnin tulee olla jatkuvaa, kannustavaa ja oppilaan itsearviointiin perustuvaa. Jos op-
pilas on saanut osa-aikaista erityisopetusta yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti, todis-
tukseen annettavasta arvosanasta päättävät erityisopettaja ja aineenopettaja yhdessä. Yksilöllistä 
oppimäärää opiskelevan oppilaan todistusarvosanoista päättää opetusta antanut erityisopettaja. 
Pienluokkien oppilaiden todistusten arvosanoista päättää oppiainetta opettanut erityisluokanopet-
taja ja valinnaisissa oppiaineissa opetusta antanut aineenopettaja. 

 

 
KOLMIPORTAISEN TUEN PROSESSI OPPILAAN TUKEMISESSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oppimissuunnitelma   Oppimissuunnitelma      Päätös erityisestä tuesta (1) 
                                                   (pakollinen)                               HOJKS (2) (pakollinen) 
 Tukimuodot Tukimuodot    Tukimuodot 
 Eriyttäminen              Eriyttäminen                                 Eriyttäminen  
 Kodin ja koulun yhteistyö  Kodin ja koulun yhteistyö          Kodin ja koulun yhteistyö 
 Oppilaanohjaus               Oppilaanohjaus                              Oppilaanohjaus 
 Oppilashuollon tukitoimet  Oppilashuollon tukitoimet          Oppilashuollon tukitoimet  
 Tukiopetus                     Tukiopetus                                     Tukiopetus    
 Osa-aikainen erityisopetus  Osa-aikainen erityisopetus          Osa-aikainen erityisopetus 
 Apuvälineet                        Apuvälineet                                   Apuvälineet  
 Avustajapalvelut              Avustajapalvelut                          Avustajapalvelut    
   Yksilöllistäminen 
   Kokoaikainen erityisopetus 
(1) Erityisen tuen päätöksen tarkistus 2. luokan jälkeen ja ennen 7. luokkaa.  
(2) Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. 
 

 
 
Erityisopetuksessa toimivat opettajat 
 
Sinikka Kurki-Lassila puh. 06 438 4463   
Marianne Hietala  puh. 06 438 4481  
Pia Latomäki puh. 06 438 4469  
Riitta Leppävuori puh. 06 438 4482 
Anne Rantala puh. 06 438 4473 
Marjaana Nevamäki puh. 044 4384462 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYVÄ KOULUPÄIVÄ: laadukas perusopetus, kasvua ja kehitystä tukeva 
toimintakulttuuri, yhteisöllisyys, kodin ja koulun yhteistyö, turvallisuus 

2. TEHOSTETTU   

   TUKI 

3. ERITYINEN   

   TUKI  

1. YLEINEN     

   TUKI  
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Tavoitteet 
Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huoleh-
timinen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, edistetään välit-
tämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille op-
pilaille tasavertaisen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tun-
nistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa ja puuttu-
maan niihin. 
 
Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä ko-
tien kanssa. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilas-huoltotyö-
ryhmässä, johon kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopetuksen koordinaattori, kouluterveyden-
hoitaja, koulukuraattori ja psykologi. Oppilaskohtaisen asian käsittely tapahtuu tapauskohtaisella 
kokoonpanolla tarvittaessa. Aloitteen oppilaan asian käsittelystä voi tehdä oppilas itse, huoltajat, 
opettaja tai koulun muu henkilökunta. Oppilaan ja huoltajan suostumus käsittelyyn tarvitaan. Oppi-
lashuoltotyön toimintaperiaatteena on luottamuksellisuus.  
 
KOULUKURAATTORI 
Oppilaat tulevat koulukuraattorin asiakkaiksi opettajan, vanhempien tai oppilashuoltoryhmän aloit-
teesta tai oppilaat voivat tulla oma-aloitteisesti keskustelemaan itseä huolestuttavista asioista. Yh-
teydenoton syitä voivat olla mm. jatkuva myöhästely, lintsaaminen, koulunkäynti ei kiinnosta tai 
suju, koulukiusaaminen, kaveriongelmat, vapaa-ajan tekemiset huolestuttavat sekä elämässä ta-
pahtuvat suuret muutokset. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat aina luottamuksellisia.   
 
Koulukuraattori Erja Lehtiniemi on tavattavissa yläkoulussa ma-pe klo 8 - 16, puh. 044 438 
4474, erja.lehtiniemi@lapua.fi. 
 
KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAT  
Koulunkäynnin ohjaajan tehtävänä on toimia oppilaan/ oppilaiden avustajana koulun käytännön 
tehtävissä. Työssä tulee painottua erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opetusryhmien auttami-
nen, opiskelua haittaavien esteiden ennaltaehkäisy ja kannustavan asenteen luominen opiskeluun 
ja koulussa tehtävään työhön. Toiminnan seuranta tapahtuu oppilashuoltoryhmässä. Koulunkäyn-
nin ohjaajalle nimetään henkilö ja hänelle varahenkilö, jotka tukevat heidän työtään ja huolehtivat 
työnohjauksesta. Koulussa toimivia koulunkäynnin ohjaajia koskevat samat vaitiolovelvoitteet, jotka 
on määrätty muillekin koulussa työskenteleville. 
 
Koulunkäynnin ohjaajina toimivat Katri Kangas, Piia Lipponen–Niemi, Marja Perkiö ja Jonna 
Huhtala puh. 06 438 4454. 
 
KASVATUS- JA PERHENEUVOLAN PALVELUT 
Lapuan kasvatus- ja perheneuvolassa työskentelee kolme psykologia ja yksi sosiaalityöntekijä. 
Psykologi osallistuu yläkoulun oppilashuoltotyöryhmätyöskentelyyn. Psykologin kanssa nuori voi 
käydä myös omia selvittely-, tuki- ja terapiakeskusteluita. Nuoren mieltä saattaa askarruttaa mm. 
omaan itseen ja itsenäistymiseen, perheeseen, koulunkäyntiin ja tulevaisuuteen sekä kaveri- ja 
muihin ihmissuhteisiin liittyvät asiat. Psykologin tehtäviin kuuluvat myös oppimisvaikeuksien tutki-
minen ja muut tutkimukset. Nuorten kehitykseen liittyvien ongelmien selvittelyssä sosiaalityöntekijä 
toimii usein psykologin työparina. Psykologin vastaanotolle varataan aika etukäteen. Ajan voi 
varata nuori itse tai huoltajat sekä nuoren tai huoltajan suostumuksella esim. terveydenhoitaja, 
koulukuraattori tai aineenopettaja. 
 
Perheneuvolan työntekijöistä yläkoulun psykologipalveluista ensisijaisesti vastaa psykologi 
Eija Ala-Panula, puh. 044 438 4467, eija.ala-panula@lapua.fi. Psykologin vastaanottotilat 
ovat Jokilaaksossa (punainen tiilitalo). 

OPPILASHUOLTO 
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KOULUTERVEYDENHOITO 
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata jokaiselle oppilaalle mahdollisimman terve kasvu ja 
kehitys, juurruttaa terveyttä edistäviä elämäntapoja ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvin-
voinnille. Kouluterveydenhuolto on moniammatillista yhteistyötä. Tärkeimmät yhteistyötahot ovat 
nuori itse, koti, koulu, sosiaali- ja perusterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito. Vuosittain teh-
dään luokkatarkastukset terveydenhoitajan luona. Tarkastuksen sisältönä on kokonaiskehityksen 
arviointi, seulontatutkimukset, rokotukset sekä ohjaus ja neuvonta. Lisäksi 15 vuotta täyttäneille on 
lääkärintarkastus (nuorison terveystodistus). 

 
Kouluterveydenhoitaja Minna Rintasalo on tavoitettavissa päivittäin yläkoulun terveyden-
hoitotiloissa puh. 044 4384976. Varsinainen vastaanottoaika on ma-to klo 9.00 - 11.00. Muu 
aika on varattu terveystarkastuksille. Kiireelliset asiat, esim. tapaturmat hoidetaan välittömästi. 
 
Koululääkäri on tavattavissa ym. tiloissa tiistaisin, muulloin terveyskeskuksessa. Koululää-
kärin vastaanotolle oppilaat tulevat sopimalla etukäteen asiasta terveydenhoitajan kanssa. 
 
Fysioterapeutti on tavoitettavissa sopimuksen mukaan. Ryhtitarkastus tehdään kaikille 7. 
luokkalaisille kouluterveydenhoitajan tiloissa.  
Terveydenhoitaja Minna Rintasalo, puh. 044 4384976, minna.rintasalo@lapua.fi 
 
HAMMASHOITO 
Hammashoitolasta lähetetään kutsu hammastarkastukseen yksilöllisesti määritellyn tarkastusvälin 
mukaisesti. Mikäli ajan unohtaa tai se jää muuten peruuttamatta, uuden ajan voi varata oma-aloit-
teisesti. Hammashoitolasta lähetetään yleensä muistutus asiasta ja yli 15-vuotiaille peruuttamatto-
masta poisjäännistä lähetetään myös sakkomaksu 31.50 euroa. Kysymyksiin vastataan ham-
mashoitolasta puh. 06 4384990. Matkat hammashoitoon tapahtuvat kodin ja koululaisen omalla 
vastuulla. 

 
 

 

 

 
 

Oppilaskuntatyön ja tukioppilastoiminnan tavoitteita ovat koulun hyvän ilmapiirin ylläpitäminen, 
vaihtelun ja virkistyksen tuominen koulutyöhön sekä turvallisuuden lisääminen. Vertaisryhmätoi-
mintaa vetää oppilaskunnan hallitus yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Oppilaskunnan hallituk-
seen valitaan edustajat vaalilla vuodeksi kerrallaan, 8. luokkalaiset valitsevat kolme ja 9. luokkalai-
set valitsevat viisi edustajaa. Oppilaskunnan hallitus suunnittelee ja organisoi toimintaa kouluyhtei-
sön parhaaksi. Monet tempaukset ovat oppilaskunnan hallituksen sekä tukioppilaiden aikaansaan-
noksia.  
 
Tukioppilaat saavat tehtäväänsä koulutuksen tukioppilaan peruskoulutuksessa, joka on 1 vvt:n 
valinnaisaine 8. luokalla ja heidän apunaan ovat luokanvalvoja, opettajat ja koulukuraattori. Tu-
kioppilastoiminnan ohjaajina toimivat Ulla Hietamäki ja Maija Rappe. 9. luokan tukioppilaat 
ohjaavat ja opastavat uusia 7. luokan oppilaita esimerkiksi luokkatilojen löytämisessä ja muissa 
käytännön tilanteissa. He myös pitävät tukarivartteja omalle kummiluokalleen. 
 
Lukuvuonna 2015 - 2016 tukioppilaina ja 7. luokkien kummitukareina toimivat seuraavat 9. luokkien 
oppilaat:        7A Oskari Ikola, Alina Puputti ja Venla Kara 

7B Kiia Kylkisalo, Valtteri Kokkala ja Sofia Kivisaari 
7C Teemu Mäki, Elina Syrjämäki ja Nuutti Salo 
7D Miska Harju ja Josefiina Korpela 
7E Charlotta Saari, Natalia Ruuskanen ja Hermanni Suutala 
7F Niilo Lahdensuo ja Saara Holma 
7G Adrienn Magyar ja Aleksi Alho 
7H Leevi Antelo ja Jenna Kattelus 
7I  Camilla Eskeli ja Rami Malkamäki 

OPPILASKUNNAN JA TUKIOPPILAIDEN TOIMINTA 
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Opetushallituksen myöntämän määrärahan turvin tänä lukuvuonna koulussamme tullaan järjestä-
mään oppilaille kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tavoitteena on ohjata oppilaita hyvien harrastusten 
pariin sekä saada aikaan sellaista vapaa-ajan toimintaa, joka tukee nuoren kasvua. Kerhojen ko-
koontumisajat ilmoitetaan myöhemmin. 
 
 
 
 
 
 
 
Kioskinhoitajana toimivat yläkoulun oppilaskunta. Oppilaat voivat ostaa kioskista aamupalaa 
ennen ensimmäistä tuntia ja ensimmäisellä välitunnilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERHOTOIMINTA 

 

KOULUN KIOSKI 

 


