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I YLEINEN OSA 

 
LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA 
LAADINTA 

 

1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma  

Espoon Steinerkoulun perusopetuksen ohjausjärjestelmän muodostavat perusopetuslaki ja -
asetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen 
opetussuunnitelma ja siihen perustuvat lukuvuosisuunnitelmat. Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, 
jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan.1 Steinerkasvatuksen liiton 
organisoiman valtakunnallisen steinerkoulujen opetussuunnitelmien kehittämis- ja 
uudistamisprojektin yhteistyönä on syntynyt steinerkoulun opetussuunnitelmarunko. Se 
yhdistää suomalaista koululainsäädäntöä (mm. opetussuunnitelman perusteet) ja 
steinerpedagogisia lähtökohtia (mm. Steinerkoulun kansainvälinen opetussuunnitelma). 
Opetussuunnitelmarunko on valtakunnallisten perusteiden pohjalta laadittu 
steinerpedagoginen kokonaisuus ja paikallisen opetussuunnitelman laadintaan avuksi 
tarkoitettu työkalu. Kyseessä on pitkäkestoinen ja suunnitelmallinen steinerpedagogisten 
toimijoiden: koulujen, päiväkotien ja muiden asiantuntijoiden yhteistyöprojekti. 

Koulukohtaisella opetussuunnitelmalla on tärkeä merkitys yhteisen perustan ja suunnan 
luomisessa päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa 
opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen työtä. Opetussuunnitelma liittää koulujen 
toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen 
edistämiseksi.  

                           

 

  

                                                
1  Perusopetuslaki 14 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus (422/2012) 13 §  
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1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet  

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja 
kehittämisestä2. Koulukohtaisella opetussuunnitelmalla täydennetään ja painotetaan 
steinerkoulun runko-opetussuunnitelman suuntaviivojen mukaan opetussuunnitelman 
perusteissa määriteltyjä tavoitteita, toimintaa ohjaavia linjauksia, sisältöjä ja muita 
opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja paikallisesta näkökulmasta. Opetuksen järjestäjä 
ottaa opetussuunnitelmaa laatiessaan huomioon perusteiden ja steinerkoulun 
opetussuunnitelmarungon lisäksi myös oppilaiden tarpeet, paikalliset erityispiirteet sekä  
itsearvioinnin ja kehittämistyön tulokset. 

 

Opetussuunnitelmatyön tehtävänä on edistää opetuksen jatkuvaa kehittämistä ja vahvistaa 
koulutuksellista jatkumoa. Se luo perustan esiopetuksesta perusopetukseen ja 
perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtymiselle. Laadinnassa otetaan 
huomioon muut paikalliset suunnitelmat, kuten esimerkiksi 

 

l varhaiskasvatuksen suunnitelma   

l esiopetuksen opetussuunnitelma 

l aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma 

l lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma3 

l yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma4 

l kestävän kehityksen suunnitelma 

 

Kaikki oppilaiden yksilölliset suunnitelmat perustuvat yhteiseen opetussuunnitelmaan5. 
Lukuvuosisuunnitelmalla täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan kussakin 
koulussa lukuvuoden aikana. Oppilaille ja näiden huoltajille tiedotetaan keskeisistä 
lukuvuosisuunnitelmassa päätetyistä asioista.6 

 

Steinerkoulujen yhteistyö opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman laadinnassa 
edistää sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja lisää opetuksen ja kasvatustyön yhtenäisyyttä. 
Opetuksen järjestäjä huolehtii opetustoimen henkilöstön mahdollisuuksista osallistua 
yhteistyöhön ja edistää sekä oppiaineiden yhteistyötä että eri toimijaryhmien välistä 
                                                
2  Perusopetuslaki 15 § 1 mom.  
 

3  Lastensuojelulaki (417/2007) 12 § ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 12 § 
 

4  Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 4 § 
 

5  Perusopetuslaki 16 a §, 17 § ja 17 a § (642/2010) 
 

6  Perusopetusasetus 9 § 
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monialaista yhteistyötä.  Osallistumismahdollisuuksista huolehditaan riippumatta siitä, mikä 
suunnitelmien laatimistapa on. Oppilaille ja huoltajille järjestetään mahdollisuus osallistua 
koulun toiminnan suunnitteluun7. Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa 
koulutyötä ja liittää sen ympäröivän yhteisön elämään. Yhteistyössä kunnan viranomaisten 
kanssa laaditaan opetussuunnitelman oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä 
koskeva suunnitelma8. 

Oppilaalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista 
perusopetusta9. Opetuksen järjestäjä huolehtii tämän oikeuden toteutumisesta, ja jokainen 
oppilaiden kanssa työskentelevä toteuttaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa 
opetussuunnitelmaa ja noudattaa muita työtä ohjaavia normeja. Vastuun piiriin kuuluu myös 
sen varmistaminen, että jokaisella oppilaalla on oikeus hänelle perustusopetuslain 
turvaamaan opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.  

Steiner (2004) korosti, että kaikki opetukseen liittyvät yksityiskohdat on jätettävä opettajan 
yksilöllisyyden varaan. ”Jos hän todella ymmärtää ihmisluontoa ja sen kehitystä, hän pystyy 
jokaisessa kasvatustilanteessa itse – eräänlaisena kasvatustaiteilijana – tekemään siihen 
sopivan teon.”10 Vapaus on kuitenkin luonteeltaan suhteellista. Opettajalla on paljon 
vapautta, mutta myös suuri vastuu. Mitä nuoremmista lapsista on kyse, sitä vaikuttavampaa 
on esimerkillä kasvattaminen. Aikuisen arvostukset, asenteet ja innostuminen tarttuvat 
lapsiin. Opettajuuteen kuuluu jatkuva oman työskentelynsä reflektointi ja ihmistuntemuksen 
syventäminen.11 

Caroline von Heydebrandin kokoama ensimmäisen steinerkoulun opetussuunnitelma 
sisältää edelleen arvokkaita pedagogisia näkökulmia12. Sekä maailman muuttuminen, 
steinerpedagogiikan jatkuva kehittämis- ja tutkimustyö että suomalainen lainsäädäntö 
edellyttävät uudenlaista ja laajempaa opetussuunnitelmaa. Opettaja on luokkansa 
oppilaiden ja heidän oppimisensa asiantuntija ja soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä ja -
sisältöjä työssään. Opetussuunnitelma ei ole kokoelma tarkkoja toimintaohjeita tai valmiita 
vastauksia, mutta opettaja voi ymmärtää opetussuunnitelman luonnehdintojen avulla lapsen 
olemusta sekä lapsen ja nuoren kehitystä ja sitten käyttää sitä apuna työssään. 

 

  

                                                
7  Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013) 
 

8  Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003) 
 

9  Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010) 
 

10  Steiner 1989, 5. 
 

11  Steiner 1996, 156-158 
 

12  von Heydebrand 1966 
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1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen  

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta 
sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen 
kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen13. Paikallisen opetussuunnitelman ja 
lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat 
osa tätä tehtävää. Oleellista on arvioida myös kirjoitetun opetussuunnitelman ja oppilaan 
kokeman elävän opetussuunnitelman vastaavuutta.  

Espoon Steinerkoulussa tehdään laajasti työympäristöön, oppimiseen ja ilmapiiriin liittyvää 
itsearviointia. Tässä itsearvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja 
kehittämishankkeiden tuloksia, perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä14, 
steinerkoulujen kansallisia tai kansainvälisiä arviointikriteerejä.  Opetussuunnitelmaa, 
lukuvuosisuunnitelmaa ja opetustyö arviointia pyritään tekemään avoimesti yhteistyössä 
kotien ja oppilaiden kanssa.                                                                  

1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut  

Tähän lukuun on kuvattu keskeisimmät asiat Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelman 
laadinnasta sekä keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut. Kappaleen lopussa on esitetty 
perusopetuksen tuntijako, joka astuu voimaan luokkien 1–6 osalta 1.8.2016, luokan 7. 
Osalta 1.8.2017, luokan 8. osalta 1.8.2019 ja 9. luokan osalta 1.8.2019.  

 
1.4.1 Opetussuunnitelman laadinta 

Espoon Steinerkoulun koulukohtaisen opetussuunnitelman pohjalla on steinerkoulujen 
yhteistyönä toteutettu opetussuunnitelmarunko ja valtakunnalliset opetussuunnitelmien 
perusteet. Näiden asiakirjojen pohjalta on Espoon Steinerkoulussa laadittu koulun oma 
opetussuunnitelma.  

Ennen valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden julkaisua toimi Espoon 
Steinerkoululla opettajista koostuva opetussuunnitelmatiimi. Sen tehtävä oli arvioida koulun 
silloista opetussuunnitelmaa ja etsiä kehityskohteita. Valtakunnallisen opetussuunnitelman 
julkaisun jälkeen Espoon Steinerkoulut opettajat osallistuivat aktiivisesti steinerkoulujen 
yhteiseen opetussuunnitelmarungon laadintaan. Steinerkasvatuksen liitto järjesti useita 
teemaseminaareja, joissa kehitettiin ja keskusteltiin steinerpedagogisen opetuksen 
järjestämisestä ja käytännön toteutuksesta. Opettajatiimit eri steinerkouluista työstivät 
yhteisesti opetussuunnitelmaa ja avoimella haulla valitut opetussuunnitelmarungon 
toimittajat kokosivat työskentelyn antia yhteen. Yhteisen rungon julkistamisen jälkeen, alkoi 
koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinta.  

 

1.4.2 Yhteistyö oppilaiden ja huoltajien kanssa  

Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä oppilaiden ja koulun 
huoltajien kanssa. Opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään läheisessä yhteistyössä 
                                                
13  Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (1296/2013) 
 

14 2 Perusopetuksen laatukriteerit, opetus- ja kulttuuriministeriö 2012: 29 
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kotien ja oppilaiden kanssa. Opetussuunnitelmaa laadittaessa oppilailta ja opiskelijoilta on 
kerätty näkemyksiä tulevaisuuden Espoon Steinerkoulusta sekä yhdessä arvioitu koulun 
toimintaa, opetustapoja ja oppimisympäristöjä.  

Huoltajat ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön OPS-akatemia hankkeen avulla. 
Asiantuntijaluentojen lisäksi OPS-akatemiassa on työstetty huoltajille tärkeitä ja 
merkityksellisiä asioita koulun toiminnassa. Huoltajat ovat työstäneet yhteistyössä koulun 
kanssa myös erityisiä teemoja, kuten kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja huoltajien 
osallisuutta koulussa. Lähitapaamisten lisäksi yhteistyössä huoltajien kanssa on käytetty 
sähköisiä työkaluja, jotta mahdollisimman moni huoltaja pääsisi osallistumaan 
työskentelyyn. 

Espoon Steinerkoulun kannatusyhdistyksen hallituksen muodostavat pääosin oppilaiden ja 
opiskelijoiden huoltajat. Hallituksen jäsenistä yksittäiset jäsenet ovat osallistuneet 
syvällisesti opetussuunnitelmatyöhön. Lisäksi hallitus opetuksen järjestäjän edustajana on 
kommentoinut valmistelussa olevaa opetussuunnitelmaa.  

Opetussuunnitelman varsinaisen kirjoitustyön ovat toteuttaneet koulun henkilöstö tiimityönä. 
Opetussuunnitelmatyö on Espoon Steinerkoulussa jatkuvaa ja sitä tehdään lukuvuoden 
aikana. Lukuvuodeksi kerrallaan opetussuunnitelmasta nostetaan teemoja, joita käsitellään 
yhteistyössä henkilöstön, huoltajien ja oppilaiden kanssa.  

 

1.4.3 Yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveydenhoidon viranomaisten kanssa 

Espoon kaupunki järjestää Espoon Steinerkoulun kouluterveydenhoitopalvelut kaupungin 
linjausten mukaisesti. Espoon Steinerkoulu tekee yhteistyötä Espoon kaupungin sosiaali- ja 
terveydenhoidon viranomaisten kanssa tukikäytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa. 
Espoon Steinerkoulussa opetussuunnitelmaa täydentää iltapäivätoiminnan suunnitelma, 
kiusaamisen vähentämiseen ja  ennaltaehkäisyyn kehitetty KiVa koulu -ohjelma, 
opiskeluhuoltosuunnitelma liitteineen.  

 

1.4.4. Opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkaisut 

Opetus on järjestetty vuosiluokittain eteneväksi ja pääosin ainejakoiseksi opetuksen 
järjestäjän 8.3.2016 hyväksymän tuntijaon mukaisesti. Tuntijaossa on ilmoitettu oppilaille 
kuuluvat pakolliset sekä valinnaiset oppiaineet, sekä oppilaille tarjottava kieliohjelma. 
Espoon Steinerkoulussa oppilaanohjauksen periaatteena on, että koko henkilöstö ohjaa 
oppilaita arjessa.  Oppilaan ohjaaminen ei täten ole ainoastaan oppilaanohjaajan tehtävä, 
vaan jokaisella koulun työyhteisön jäsenellä on velvollisuus ohjata oppilasta parhaan 
kykynsä ja ammattitaitonsa mukaisesti. Varsinainen oppilaanohjaus järjestetään luokilla 1–7 
luokanopettajan johdolla, 8. luokalla yhdessä luokanopettajan ja oppilaanohjaajan kanssa ja 
9. luokalla oppilaanohjaajan johdolla.  
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1.4.5. Perusopetuksen tuntijako 

 

  1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk Yht. 

Äidinkieli ja kirjallisuus, jaksoina 7,0 7,0 4,0 5,0 4,0 3,0 2,0 3,0 1,0 36,0 

     viikkotunteina         1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 6,0 

Englanti A1 0,5 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 16,0 

Ruotsi B1           2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

Matematiikka, jaksoina 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0   18,0 

     viikkotunteina       2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 14,0 

Ympäristöoppi 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0       14,0 
Biologia             1,0 1,0 2,0 4,0 

Maantieto             1,0 1,0 1,0 3,0 

Fysiikka             1,0 1,0 1,5 3,5 
Kemia             1,0 1,0 1,5 3,5 

Terveystieto             1,0 1,0 1,0 3,0 
Uskonto / elämänkatsomustieto 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 

Historia          1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 7,0 
Yhteiskuntaoppi         1,0 1,0   1,0 2,0 5,0 

Musiikki 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0 

Kuvataide 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 10,0 
Käsityö tekstiili 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 0,5   12,0 

Käsityö tekninen           1,0 1,0 1,5   3,5 
Liikunta, eurytmia sisältönä luokilla 1-4 1,0 1,0 1,0 1,0           4,0 

Liikunta 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 16,0 

Kotitalous             1,5 1,5   3,0 
Oppilaanohjaus             0,5 0,5 1,0 2,0 

Pakolliset yhteensä 19,5 19,5 21,0 22,0 21,5 24,0 27,0 28,0 28,0 210,5 

Taito- ja taideaineiden val. tunnit: Eurytmia          2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 9,0 

Taito- ja taideaineiden val. tunnit: MU, kuoro/orkesteri        1,0 1,0         2,0 

Valinnainen, MU/LI, oppilaan valinta   1,0 1,0     1,0       3,0 

Valinnainen 7.-9.   MU/LI/DR/KU/MUU, oppilaan valinta             2,0 2,0 2,0 6,0 

Valinnainen saksa A2 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 
                      

Yhteensä valinnaiset mukaan lukien, enintään *)  20,0 21,0 23,0 24,0 25,5 29,0 33,0 34,0 33,0 242,5 
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LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 

 

Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Perusopetuksen järjestämistä 
ohjaavat velvoitteet nousevat perustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, 
valtioneuvoston asetuksista sekä opetussuunnitelman perusteista. Opetuksen 
järjestämisessä otetaan huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä 
sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Perusopetus rakentuu 
yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta. 

 

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet  

Perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin 
perusopetuslaissa säädetään. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten 
mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksen tulee 
olla yhteistyössä kotien kanssa.15  

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä 
riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.16 Opetusryhmät 
muodostetaan siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut 
tavoitteet.17 Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja 
muu oppimateriaali, työvälineet ja materiaalit. Lisäksi oppilaalla on oikeus saada maksutta 
opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto sekä laissa määritellyt 
opintososiaaliset edut ja palvelut.18 Oppilashuollon järjestämistä ohjaa oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki.19 Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen 
opiskeluympäristöön.20 Oppilaalle on annettava jokaisena työpäivänä 
tarkoituksenmukaisesti järjestetty, täysipainoinen, maksuton ateria. Ruokailutilanteen on 
oltava ohjattu.21 

Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen 
suuntautumisen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella.22 Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia oppilaitoksia huolehtimaan siitä, että ihmisillä 

                                                
15  Perusopetuslaki 3 § 2 ja 3 mom.  
	  

16  Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010) 
	  

17  Perusopetuslaki 30 § 2 mom.  
	  

18  Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003) 
	  

19  Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 
	  

20  Perusopetuslaki 29 § 1 mom. 
	  

21  Perusopetuslaki 31 § 2 mom. 
	  

22  Suomen perustuslaki (731/1999) 6 § 2 mom. ja yhdenvertaisuuslaki 6 § 1 mom.  
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on sukupuoleen katsomatta samat mahdollisuudet koulutukseen. Opetuksen ja 
opetusaineistojen tulee tukea tasa-arvolain toteutumista.23  

Opetuksen järjestämisessä otetaan lisäksi huomioon opetushenkilöstön määrään ja 
kelpoisuuteen liittyvät säännökset sekä muun muassa turvallisuuteen ja työsuojeluun 
liittyvät säännökset, henkilötietojen käyttöä, julkisuutta ja yksityisyyden suojaa koskevat 
säännökset, tekijänoikeussäännökset sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämistä ohjaavat määräykset.   

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus muodostaa historiallisen ja eettisen 

perustulkinnan ihmisoikeuksien merkittävyydestä.24 Suomi on sitoutunut useisiin 

kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka edellyttävät jokaisen lapsen oppimisesta ja 

hyvinvoinnista huolehtimista. Näistä keskeisiä ovat Lapsen oikeuksien sopimus, 

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 

eli ns. TSS-sopimus, Euroopan ihmisoikeuksien sopimus sekä Vammaisten henkilöiden 

oikeuksien sopimus.25  Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi otetaan lisäksi huomioon 

YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista.26  

YK:n lapsen oikeuksien sopimus antaa perusopetukselle oikeudellisen perustan. 

Sopimuksen mukaan lasten kanssa ja lasten hyväksi työskenteleviä velvoittavat 

sopimuksen yleisperiaatteet, jotka ovat yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, lapsen edun 

ensisijaisuus, lapsen oikeus suojeluun, huolenpitoon ja kehittymiseen sekä lapsen oikeus 

ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi ja lapsen näkemysten kunnioittaminen.  

Sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään sekä yksilölliseen, 

ruumiilliseen, henkiseen, hengelliseen, moraaliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen. 

 
2.2 Perusopetuksen arvoperusta  

Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelma on laadittu tässä esitetyn arvoperustan 

mukaisesti.  

 
2.2.1 Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen 

Steinerpedagogiikka on lapsilähtöistä. Steinerpedagogisessa ihmiskäsityksessä jokainen 
lapsi nähdään ainutkertaisena ja yksilöllisenä, itseään kehittävänä minuutena. 
Lapsilähtöisyys määritellään pyrkimyksenä ymmärtää lasta ja ihmistä sekä haluna rakentaa 
lasta aktivoiva opetus sen mukaan, mitä lapsen ja nuoren kehitysvaiheista tiedetään ja 
voidaan havaita. Lapsilähtöisyydellä ei tarkoiteta lapsijohtoisuutta eikä myöskään lapsen 
                                                
23  Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) 5 § 
 

24  YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus 1948 
 

25  YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista SopS 59-60/1991, TSS-sopimus SopS 6/1976, Euroopan 
ihmisoikeussopimus SopS 85-86/1998 ja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2007 
 

26  YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista 2007 
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itsensä varaan jättämistä. Lapsuutta pidetään ainutlaatuisena ja suojeltavana ikävaiheena. 
Ajatus on, että kasvatuksen ja opetuksen käytännöt perustellaan lapsesta käsin. Lapsuuden 
kunnioittamiseen sisältyy oppilaan henkisen vapauden kunnioittaminen. Lapsia ei kasvateta 
ennalta määrättyyn standardimuottiin. Tavoitteena on yhdistää yksilön kunnioittaminen ja 
yksilöiden välinen tasa-arvo.   

Lapsuuden kunnioitus on myös lapsen persoonallisuuden näkemistä ja arvostamista. 
Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja –
katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin 
ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. Ilmapiirin ja arviointikulttuurin kautta 
voidaan tukea luovuutta ja kannustaa virheistä oppimiseen yrittämisen ja erehtymisen 
kautta. Lapsuuden kunnioitukseen kytketään korostetusti ikäkausipedagoginen ajattelu. 
Lapsi ei ole pieni aikuinen, eikä lapsuus ole vain välivaihe kohti aikuisuutta. Lapsuus on 
arvo sinänsä, jotakin itsessään arvokasta. Lapsilähtöisyys on keskeisiltä osiltaan 
toiminnallisuutta ja aktiivisuutta.27 

Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Hyvässä 
opetuksessa nähdään myös, miten moninaista lahjakkuutta on olemassa. Lahjakkuus voi 
olla monitaitoisuutta ja toisinaan myös erityistä taitoa oppiaineissa tai esimerkiksi 
sosiaalisissa taidoissa. Jokaisen lapsen lahjakkuutta ja luovuutta tuetaan samaan aikaan, 
kun pyritään yleiseen tasapainoiseen eettisenä ihmisenä kehittymiseen. Tässä oppilas 
tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä häntä 
kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. 
Espoon Steinerkoulu tavoittelee kunnioittavaa ja arvostavaa vuorovaikutusta yhteisön eri 
tasoilla. Arvostuksen ja myönteisyyden ilmapiiri tukee nykytiedon valossa28 myös luovuuden 
ja sinnikkään virheistä oppimisen vahvistamista kuten myös monien muiden inhimillisten 
vahvuuksien vahvistumista, siksi arvostavaan ja kunnioittavaan ilmapiiriin on erityisen 
tärkeää pyrkiä kouluyhteisön vuorovaikutuskulttuurissa.   

Espoon Steinerkoulu on vanhempien perustama ja osittain ylläpitämä koulu. Yhteisten 
ideaalien ja arvojen pohdinta luo perustan koulun kehittämistyölle. Oppilaiden kanssa 
käydään jatkuvaa arvokeskustelua, jonka avulla oppilaita ohjataan tunnistamaan ja 
nimeämään kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös kriittisesti. 
Oppilaita tuetaan rakentamaan omaa arvoperustaansa. Myös koulun ja kotien välinen 
yhteinen arvopohdinta ja siihen perustuva yhteistyö luovat turvallisuutta ja edistävät 
oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.  

 
2.2.2 Ihmisyys, sivistys ja demokratia 

Koulun tehtävänä on vastuulliseen ihmisyyteen kasvu. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kykyä 
kunnioittaa toisia ihmisiä, luontoa ja itseä. Ihmisenä kasvaminen on varsinaisten arvojen eli 
totuuden, kauneuden ja hyvyyden toteutumista. Koulun tehtävä on kasvattaa ja opettaa. 
Kasvatuksen ja opetuksen päämääränä on hyvä elämä. Hyvän elämän voi määritellä vain 
arvojen kautta ja siksi koulun omien ohjaavien arvojen on oltava sekä kasvattajien että 
oppilaiden tiedossa, jotta ne voivat ohjata opetusta, vuorovaikutusta ja yhdessä ihmisyyteen 
                                                
27  (ks. esim. Paalasmaa 2009, 2011; Steiner 1983, 1989.) 
 

28  Fredrickson, 2005 (Barbara L. Fredrickson, Positivity 2005) 
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kasvamista. Espoon Steinerkoulun ohjaavia arvoja ovat yhteisöllisyys, yksilöllisyyden 
kunnioitus, oppimisen ilo sekä vastuullisuus ja osallisuus.  

Espoon Steinerkoulun kehittämistyössä lähdetään siitä, että totuudellisuus, esteettisyys ja 
eettisyys ovat ihmisen sivistysominaisuuksia ja hyveitä, joita kasvatuksella ja opetuksella 
pyritään tietoisesti vahvistamaan. Ihmisyyteen kasvussa jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan 
todellisuuden välillä ovat väistämättömiä. Sivistykseen kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja 
eettisesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää. Ihmisyyteen kasvu kytkeytyy 
nykytietämyksessä uuteen tutkimusalaan, positiiviseen psykologiaan, jonka yhtenä 
keskeisenä kiinnostuksen kohteena on inhimillisen kukoistuksen ja hyvinvoinnin tutkimus. 
Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen. 
Hän osaa käyttää tietoa kriittisesti. Sivistykseen kuuluu myös pyrkimys itsesäätelyyn ja 
vastuunottoon omasta kehittymisestä ja hyvinvoinnista. 

Steinerkoulussa antiikin filosofian klassiset arvot totuus, kauneus ja hyvyys painottuvat eri 
tavoin eri-ikäisten lasten opetuksessa. Erityisesti pienen lapsen kasvulle on tärkeää 
perusluottamuksen tunne ja kokemus siitä, että maailma on hyvä. Lapsuus on luontaisesti 
myös toiminnan, leikin ja tekemisen aikaa, ja nimenomaan teoissa pyrimme hyvyyteen. 
Hyvyyteen kasvamisessa on suurelta osin kyse toisten huomioimisesta, vuorovaikutuksesta 
ja sosiaalisista kyvyistä ja teoista.  

Erityisesti murrosiästä alkaen voimistuu omakohtainen ajattelu, joten yläluokkien 
pyrkimyksenä on painottaa erityisesti totuudellisuutta, arvostelukyvyn kehitystä ja ajattelun 
johdonmukaisuutta. Steinerpedagogisessa kasvatustraditiossa korostuu moraalisen hyveen 
kehittäminen kasvatuksen tärkeimpänä tehtävänä. Taloudellisen ja mitattavan tehokkuuden 
sijaan kasvatus ja opetus suunnitellaan edistämään moraalisuuden ja 
oikeudenmukaisuuden hyveitä. Aristoteleen hyve-etiikkaan perustuva vahvuuspedagogiikka 
korostaa myös hyveiden ja vahvuuksien kehittämisen tärkeyttä opetuksessa ja 
kasvatuksessa oppimista ja  hyvinvointia vahvistavina tekijöinä.29  

Steinerkoulu on kasvatusyhteisö ja arvoyhteisö. Kasvatus on prosessi, jolla on suunta ja 
päämääriä. Näiden päämäärien arvioiminen nähdään oppivassa yhteisössä jatkuvana 
filosofisena tehtävänä. Varsinaiset arvot, totuus, kauneus ja hyvyys ovat filosofiaa. 
Esimerkiksi kauneutta ei tulkita vain sopimuksenvaraiseksi asiaksi eli subjektiiviseksi 
mielipiteeksi. Kauneudentaju on ihmisen olemukseen olennaisesti kuuluva ominaisuus, ja 
pedagogiikassa sen vaikutukset näkyvät taiteen merkityksellisyytenä. Toisin sanoen taiteen 
avulla kehittyy kauneusaisti ja korkeampi rakkauden taju.30  

Positiivisessa psykologiassa hyvinvoinnin ja hyvän ihmiselämän tutkimuksissa vahvistuneita 
tärkeitä elementtejä ovat myönteiset tunnetilat ja niiden vaaliminen, uppoutunut työskentely 
ja flow, hyvät ja lämpimät ihmissuhteet, merkityksellinen tekeminen kuten toisten 
auttaminen, tavoitteellinen toiminta sekä hyvä terveys.31 Rudolf Steinerin32 mukaan hyvää 
voidaan tehdä aidosta rakkaudesta hyvää kohtaan. Alaluokkien oppilaille on tärkeätä saada 

                                                
29  Uusitalo-Malmivaara (Lotta Uusitalo-Malmivaara, Huomaa Hyvä! 2016) 
 

30  (Steiner 1988a, 1988b, ks. myös Paalasmaa 2009, 2014, Skinnari 2004.) 
 

31  Seligman, 2011 (Martin Seligman, Flourish 2011) 
 

32  (1979, 109–113; 1988a, 13) 
 



 

15 

   
 

vahva tuntuma maailman kauneudesta, siksi opetussuunnitelmassa ja - menetelmissä 
korostuu taide.  

 
Tutkimuskohteena hyvä elämä on viimeisten vuosikymmenten aikana tuottanut myös paljon 
tietoa hyvän elämän tekijöistä, joista keskeisessä roolissa ovat mm. hyvät ja lämpimät 
ihmissuhteet, muiden auttaminen, omien vahvuuksien hyödyntäminen ja uusien 
vahvuuksien harjoittelu, tavoitteellinen ja merkityksellinen toiminta, sekä inhimillisen 
kukoistuksen vahvistaminen edellä mainituilla tavoilla.33 Yksilöllisyys ja yhteisöllisyyteen 
kasvaminen eivät ole toisiaan poissulkevia asioita. Eettinen yhteisöön kasvun ulottuvuus on 
siis välttämätön osa omaksi itseksi kasvamisessa eli yksilöllistymisessä. 

Steinerkoulun olemassaolo itsessään on ruohonjuuritason kansalaisaktiivisuutta. Myös 
koulun ensisijaisena pyrkimyksenä on synnyttää aktiivista toimijuutta ja tulevaisuuden 
maailman rakentajia, eikä pelkästään järjestelmään sopeutujia ja vallitseviin oloihin 
mukautujia. Kasvatus- ja opetustyö ovat yhteiskunnallista toimintaa, joiden tavoitteena on 
vastuullinen osallisuus. Näin koulun pyrkimys liittyy myös yhteen tärkeään hyvän elämän 
edellytykseen, eli merkityksellisten tavoitteiden vaalimiseen.34 

  

2.2.4 Kulttuurinen moninaisuus rikkautena 

Monikulttuurisuus on yhteydessä globalisaatiokehitykseen. Maailma, myös koulumaailma, 
monimuotoistuu nopealla tahdilla sekä kulttuurillisesti, katsomuksellisesti että kielellisesti. 
Koulun pitää ottaa aktiivinen rooli ja hyödyntää ihmisten erilaisten lähtökohtien 
mahdollisuudet oppimista rikastavasti. Tavoitteena on ihmisoikeuksia kunnioittava 
aktiivinen, myönteisiä muutoksia aikaansaava maailmankansalaisuus. 

Espoon Steinerkoulussa erilaisista kulttuurisista, kielellisistä, etnisistä, uskonnollisista ja 
sosiaalisista taustoista tulevat ihmiset muotoutuvat yhdeksi sosiaaliseksi ryhmäksi, joka 
pysyy pääpiirteissään samana koko kouluajan. Avoin, arvostava, kunnioittava, ja 
myönteinen tunneilmapiiri tukee ja vahvistaa tämän tärkeän sosiaalisen ryhmäytymisen 
onnistumista.35 Pysyvässä luokkayhteisössä tutustutaan yhdessä erilaisiin tapoihin, 
yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Koulussa opitaan tarkastelemaan elämää ja sen 
ilmiöitä eri näkökulmista. Oppiminen yli kieli-, kulttuuri- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä 
kunnioittavalle vuorovaikutukselle ja aidolle yhteistyölle.36  

 

2.2.5 Kestävän elämäntavan välttämättömyys 

Ihminen on erottamaton osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien 
elinvoimaisuudesta. Tulevaisuuden hyvän elämän kannalta ydinkysymys on vastuullisen 
luontosuhteen eli ekososiaalisen sivistyksen kehittyminen. Espoon Steinerkoulussa tämä 
                                                
33  Seligman, 2011 (Martin Seligman, Flourish, 2011) 
 

34  Martela, 2015 (Frank Martela, Valonöörit, 2015) 
 

35  Fredrickson, Barbara L. Positivity, 2009 
 

36  (ks. esim. Rawson & Richter 2003, 33-34.) 
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nähdään eräänä koulun tärkeimmistä tavoitteista. Ekososiaalisen sivistyksen 
johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon 
loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla 
rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvalle kiertotaloudelle.  

Ympäristö- ja luontokasvatus on varsinkin alaluokilla käytännönläheistä ja paljolti luonnossa 
tapahtuvaa. Oppilaat kasvatetaan pienestä pitäen perusteelliseen kierrätys- ja 
lajittelukulttuuriin. Tässä koulun ja opettajien toimintakulttuuri on myös omalla esimerkillään 
ohjaava tekijä. Inhimillisen tulevaisuuden takia oppilaiden on tärkeää sisäistää eettinen ja 
tiedostava kuluttajuus. Niin yhteiskuntaopin kuin muidenkin kouluaineiden avulla tuetaan 
jatkuvan talouskasvun ideologian ja kulutuskeskeisen elämäntavan korvaamista kestävän 
kehityksen ja vihreän talouden arvomaailmalla. 

Luonnon kunnioittaminen  edellyttää henkilökohtaista luontosuhdetta, ympäristöherkkyyttä ja 
vastuullisuutta. Se on asenteita ja tekoja. Pelkät yksilön omat arvovalinnat eivät riitä, vaan 
elämän edellytysten turvaamiseksi koulun on luotava tahto yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen 
ja vaikuttamiseen. Ihmisellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka parhaalla 
mahdollisella tavalla varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. Ilmastonmuutoksen 
nopea eteneminen ilmastokatastrofiksi vaatii seuraavalta sukupolvelta yhä järeämpiä uusia 
säädöksiä ja muita käytännön tekoja. 

Espoon Steinerkoulussa nähdään että itseämme suuremmat tavoitteet ja niiden edistäminen 
ovat hyväksi sekä yhteisön että yksilön hyvinvoinnille, sillä itsekeskeinen yksilöllisyyden 
korostaminen heikentää ihmisen hyvinvointia ja koettua onnellisuutta. Muiden auttaminen, 
ympäristöstä ja maapallosta huolehtiminen ovat siis yksilön hyvinvoinnin kannalta erittäin 
merkittäviä tekijöitä ja siksi niiden vaaliminen on erityisen tärkeää. Espoon Steinerkoulu 
osallistuu kansainvälisiin ja kansallisiin avustusprojekteihin ja pyrkii lisäämään oppilaiden 
tietoisuutta ja osallisuutta muiden hyvinvoinnin parantamisesta. 

 

2.2.6 Steinerpedagoginen ihmiskäsitys  

Espoon Steinerkoulun opetus on oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja 
puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulu ei pyri välittämään tiettyä maailmankatsomusta 
oppilaille. Tärkeää on, että kukin oppilas tulee omaksi itsekseen ja luo itse oman 
ihmiskäsityksensä ja maailmankuvansa. Toisaalta kasvatuksen idean mukaista on myös, 
että nuorten ihmis- ja maailmankäsityksestä kehittyy eettinen eli toiset ihmiset ja luonnon 
huomioon ottava.   

Steinerpedagogiikan taustalla vaikuttaa Rudolf Steinerin (1861–1925) aikanaan luoma ja nyt 
jo usean opettajasukupolven soveltama ja edelleen kehittämä kokonaiskuva ihmisen 
kehityksestä ja kasvusta. Steinerpedagogisen käsityksen mukaan ihminen on yksi 
kokonaisuus, jossa on erilaisia tasoja tai kerroksia. Siitä rakentuu niin kasvatuksen käytäntö 
kuin päämääräkin. Käsitys ihmisestä ohjaa kasvatusta tiettyyn suuntaan. 
Steinerpedagoginen ihmiskäsitys ei ole kuitenkaan valmis, vaan ajassa elävä prosessi. Siksi 
tämän ihmiskäsityksen ymmärryksen lisääminen uudella tutkitulla tiedolla on perusteltua.  

Rudolf Steiner katsoi, että luonnontieteen todellisuutta tulee täydentää sellaisella 
hengentieteellä, jossa otetaan huomioon ihmisen ja maailman sielullinen (tajuinen) ja 
henkinen (itsetajuinen) puoli. Steiner otti käyttöön jo 1800-luvun alkupuolella esiintyneen 
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antroposofia-sanan (viisaus ihmisyydestä). Antroposofia on tietoteoreettisena ja 
ihmiskäsityksellisenä perustana steinerpedagogiikassa, vaikka sen sisältöjä ei opeteta 
koulussa37. Hyvyys ja ihmisyyden viisaus ovat tämän päivän tutkimuksen kohteena jo sekä 
positiivisessa psykologiassa, että tietoisuustutkimuksessa, jossa juurikin Steinerin 
peräänkuuluttama ”ihmisolemuksen ymmärrys” on avattu tieteelliselle tarkastelulle ja 
luotettavalle arvioinnille. 

Ihmiskäsityksessä keskeisestä on, ettei ihmisyksilöä käsitetä ainoastaan perimänsä ja 
ympäristötekijöidensä tuotteeksi, vaan ihmisellä on myös yksilöllinen ydinminuus, joka 
jäsentyy osaksi kokonaispersoonallisuutta. Ihmisellä on persoonallisuuden sisällä monta 
minuutta. Ydinminän lisäksi voidaan erottaa sosiaalinen minä, kulttuurinen minä ja 
kasvatettu minä. Myös yksilöllinen temperamentti on osa ihmisen persoonallisuutta. 
Lapsessa on ainutlaatuista yksilöllisyyttä jo syntyessään. Kasvatuksella autetaan lasta 
kasvamaan eli tuomaan esiin yksilöllisyyttä ja tulemaan enemmän omaksi itsekseen. 
Jokaista oppilasta pidetään ainutkertaisena ja yksilöllisenä minuutena.  

Yksilöllisyyden huomioiminen konkretisoituu myös opetusmenetelmissä, ikäkausien 
huomioimisessa ja esimerkiksi oppilasarvioinnissa. Yksilöllisyyteen ja yhteisöllisyyteen 
kasvaminen eivät ole toisiaan poissulkevia asioita. Yksilöllisyys tarvitsee ympärilleen 
terveen ja kasvua tukevan yhteisön samoin kuin terve ja hyvinvoiva yhteisö rakentuu 
tasapainoisista ja hyvinvoivista yksilöistä.  

Steinerpedagogiikan mukaan ihmisessä on paitsi fyysis-kehollinen taso myös tajunnallinen 
taso. Kolmantena ihmisellä on vielä itsetajunta, johon liittyy keskeinen kokemus 
ajattelevasta minästä, joten sitä voidaan kutsua myös minätajunnaksi. Toisin sanottuna 
ihminen on sekä fyysinen, sielullinen että henkinen olento. Steiner38 hahmotteli eri 
yhteyksissä paljon tätä kolmijakoa tarkentavia luonnehdintoja. Ihmisestä voi erottaa 
enemmänkin erilaisia kerroksia eli perusominaisuuksia, jotka läpäisevät toisensa.  
Steinerpedagogisen ihmiskäsityksen mukaan meillä on perimän ja ympäristön lisäksi myös 
yksilöllinen ja henkinen minuus, ydinminä. Kyse on ihmispersoonallisuuden tietävästä 
ylärakenteesta. Henkinen minuus on kaikkia ihmisen toimintoja ja kehittyviä tasoja eli 
olemuspuolia yhdistävä tekijä.39 

Steinerpedagogiikka pyrkii huomioimaan eri tieteiden näkökulmat ihmisestä. Uutena 
tutkimussuuntauksena positiivinen psykologia tutkii, mikä tekee ihmisen elämästä hyvää ja 
onnellista. Kuinka ihminen voi kukoistaa ja elää hyvää ja merkityksellistä elämää. 
Positiivisen psykologian piirissä on pyritty löytämään vastauksia empiirisillä tutkimuksilla 
kysymyksiin kuten, millainen elämä tuottaa onnellisuutta ja hyvinvointia ja millainen elämä 
on ihmisen kokemuksena merkityksellistä ja arvokasta. 40 

                                                
37  (Rawson & Richter 2003) 
 

38  (1983, 2009)  
 

39  Edellä kuvatut olemisen tasot voidaan esittää myös vaikeatajuisemmin käyttämällä perinteistä antroposofista 
sanastoa. Erityisesti vanhemmassa antroposofisessa kirjallisuudessa käytetään esim. termejä fyysinen ruumis, eetteriruumis 
tai muotovoimaruumis, astraaliruumis ja minä. Steiner erotteli vielä ihmisen tulevaisuuden tasoja eli niin sanottuja korkeampia 
olemuspuolia. Ihmisen olemassaolo kokonaisuudessaan on aina enemmän tai vähemmän arvoituksellinen. Oleellista on 
ymmärtää, että ihminen ei ole valmis vaan keskeneräinen ja kehittyvä olento. Ihmiskäsityksen on oikeastaan hyväkin olla yhtä 
aikaa sekä nöyrä että ylevä. (Paalasmaa 2009, 51–55; ks. myös Wilenius 2003, 11–58.) 
 

40  Seligman, Martin 2004, 2011, Fredrickson, Barbara L., 2011, Libomirsky, Sonja, 2005 jne.  
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Ajattelu, tunne ja tahto 

Jäsentäessään sielullisuuden moninaisuutta Steiner käytti antiikin filosofiasta peräisin 
olevaa tajunnan toimintojen klassista perusjakoa kolmeen perustoimintoon: ajatteluun, 
tunteeseen ja tahtoon. Näistä tietoisin, ajattelu, ohjaa kaikkea ihmisen tietoista toimintaa. 
Emotionaalinen eli tunteen alue taas sisältää ainakin arvostelukyvyn, arvot ja sosiaalisen 
vastuun. Vaikeimmin tiedostettava eli alitajuisin näistä alueista on tahdon eli 
toiminnallisuuden alue, joka on kaiken inhimillisen toiminnan liikkeellepaneva voima.  
Kasvatuksen tulee kehittää monipuolisesti koko ihmistä eli ajattelua, tunnetta ja tahtoa, ja 
siten kasvatukseen tulee tiedon lisäksi sisältyä paljon taidetta ja toimintaa. 
Kokonaisvaltaisuus on valinnaisuutta korostavan yksipuolistavan erikoistumisen sijaan 
erikoistumista monipuolisuuteen, tasapainoisuuteen ja laaja-alaiseen yleissivistykseen. 

Oppiminen ja kasvu tapahtuvat yhdessä toisten ihmisten kanssa. Tajunnallisena ja 
itsetajunnallisena olentona kehittymiseen tarvitaan taiteen, tieteen ja toiminnallisuuden 
läpäisemää koulua. Inhimillistä kasvatus- ja opetuskäytäntöä rakennettaessa on oleellista 
tarkastella ihmisen eri kerrostumia toisiaan täydentävinä, ei toisiaan poissulkevina.  

Espoon Steinerkoulussa pyritään tasapainoisesti koko ihmistä kehittävään pedagogiikkaan. 
Ihminen on fyysis-kehollis-elollinen olento, ja siksi myös koulussa pitää harjoittaa fyysistä, 
liikunnallista ja elämänvoimia vahvistavaa puolta. Myös uusin hyvinvointitutkimus tukee tätä 
käsitystä ja osoittaa, että henkinen hyvinvointi tarvitsee tuekseen fyysisen terveyden ja 
vitaalisuuden.41  

Mindfulnessin ja tietoisen läsnäolon harjoittamisen tutkimuksissa sekä koulusovelluksissa 
painotetaan yhtä lailla hyvinvointia ja tasapainoisuutta mielen, tunteiden ja kehon eli 
toiminnan tasoilla. Näiden kolmen harmoninen yhteistoiminta tuottaa läsnäoloa, 
tasapainoisuutta ja hyvinvointia. Tietoista läsnäoloa korostavassa mindfulness-ajattelussa 
hyvinvoiva sekä stressistä vapaa ihminen on tasapainoinen ja tietoisesti läsnä ajatuksillaan 
eli mielellään. Tunteidensa kanssa ja rento rauhallinen keho tukee tätä kokonaisvaltaista 
hyvinvointia. 42 

2.3 Oppimiskäsitys 

Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelma on laadittu tukeutuen oppimiskäsitykseen, jonka 
mukaan oppiminen perustuu siihen, että oppilaalla on oma henkilökohtainen suhde 
oppimisen kohteena olevaan asiaan. Tämä voi ilmetä esimerkiksi näkemyksenä, tunteena, 
havaintona tai konkreettisena tilanteena. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun 
ja oppimisen kannalta olennaisia. Espoon Steinerkoulun oppimisympäristöissä korostetaan 
ihmisten vuorovaikutuksen mahdollisuutta, kohtaamista, kuulluksi tulemisen kokemusta ja 
kokonaisvaltaista oppimista mahdollisimman monien aistien kautta. Tavoitteena on, että 
oppilas voi tasapainoisesti käyttää ajatteluaan, tunnettaan ja tahtoaan niin koulupäivän kuin 
oppitunnin aikana. 

                                                
41  Niko Rose, MAPP Vitality in PERMA – theory, 2016.  
 

42  Peter Fowel, Mindfulness luokkahuoneessa, 2014.  
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Espoon Steinerkoulussa oppilas nähdään aktiivisena toimijana, joka oppii asettamaan 
tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. 
Oppiminen on päämääräsuuntautunutta toimintaa, jossa ikäkauden mukaisesti kokemusten 
havainnoiminen edellyttää tietoista havainnontekoa, omien ajattelutapojensa tunnistamista 
ja niiden arviointia.  

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle 
oppimiselle. Siksi oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä 
tietoa oppimisensa edistämiseen. Oppilaiden pystyvyyden tunnetta vahvistetaan auttamalla 
heitä tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Oppimisen haasteet pyritään 
tunnistamaan varhaisessa vaiheessa ja tukemaan oppilasta myönteisellä ja kannustavalla 
tavalla. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin 
mahdollisuuksiinsa sekä edistävät kiinnostusta ja halua laajentaa ja syventää oppimaansa. 
Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja 
käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. 

Espoon Steinerkoulussa korostuu positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma. 
Monipuolisen myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen 
osa sekä oppimista tukevaa että kiinnostuksen kohteita laajentavaa vuorovaikutusta. 
Oppilaan minäkuva sekä pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia 
tavoitteita oppilas asettaa itselleen. Espoon Steinerkoulussa vahvistetaan oppilaan 
näkemystä itsestään jatkuvasti kehittyvänä ja oppimaan kykenevänä yksilönä. Tämän 
jatkuvan kehittymisen näkökulman hyödyntämisen on tutkimuksissa havaittu ennustavan 
sekä koulumenestystä että elämässä menestystä.43  

Espoon Steinerkoulussa pyritään vahvistamaan oppilaan sisäistä motivaatiota, eli 
itseohjautuvaa halua ja innostusta pyrkiä tavoitteisiin ja kehittää omaa osaamistaan sekä 
iloita ja uppoutua tähän prosessiin.  Sisäinen motivaatio taas saa ihmisen kokemaan iloa 
tekemisestä ja nauttimaan oppimisen ja kehittymisen prosessista ja siihen uppoutumisesta, 
kun ulkoinen motivaatio yleensä tarkoittaa työskentelyä pääasiallisesti palkinnon (kuten 
esimerkiksi koenumero) eteen. Leikkiminen, etsiminen ja ilmiöiden tutkiminen ovat hyviä 
esimerkkejä sisäisesti motivoituneesta toiminnasta ja siksi näitä elementtejä pyritään 
pitämään mukana kaikessa oppimisessa.44   Tutkimukset osoittavat, että sisäinen motivaatio 
on ulkoista motivaatiota vähemmän kuluttavaa, johtaa kokonaisvaltaisempaan 
vastuunottoon omasta työtehtävästä, parempiin oppimistuloksiin, luovempiin ratkaisuihin ja 
ylipäänsä parempaan ja laadukkaampaan lopputulokseen.45 

Ratkaisevaa oppimiseen motivoimisessa on myönteisen ilmapiirin luominen. Koulussa 
pyritään luomaan oppimista tukeva myönteinen ilmapiiri. Se ruokkii ajattelun luovuutta, 
uusia ajatuksia, sekä rakentavia uusia ajattelupolkuja. Oikein vahvistettu kannustava 
myönteisyys saa yrittämään sitkeämmin, ponnistelemaan kohti tavoitteita ja palautumaan 

                                                
43  Dweck, Carol, 2007, Mindset: The New Psychology of Success.  
 
 

44  Frank Martela ja Karoliina Jarenko: 
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_3+2014.pdf 
 
 

45  Martela, Frank 2015  
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nopeammin pettymyksistä tai virheistä.46  

Steinerpedagogiikka painottaa holistista ja kokemuksellista, taiteellista ja esteettistä, 
aktiivista tai toimintasuuntautunutta oppimista, ikäkausioppimista sekä tiedon syventymistä 
unen aikana. Nykytutkimus tukee vahvasti riittävän laadukkaan unen merkitystä oppimiselle, 
muistille ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.47  Positiivisen psykologian hyvinvointiteoriassa 
on eroteltu ne inhimillisen toiminnan muodot, jotka sekä tuottavat ihmiselle hyvinvointia, että 
vahvistavat ihmisen koettua elämäntyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Koulussa näitä kuutta 
hyvinvointiin vaikuttavaa elementtiä on mahdollista sekä vahvistaa että hyödyntää 
oppimisen ilon ja menestyksen vahvistamisessa. 48  

Espoon Steinerkoulussa oppiminen nähdään tiedon jäsentymisenä aiemmin opittuun. 
Oppiminen tapahtuu vaiheittain ja dynaamisesti, tietojen ja taitojen oppiminen on 
kumuloituvaa ja vaatii usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua. Oppiminen on sekä yksin 
että yhdessä kokemista, tekemistä, ajattelemista, suunnittelua ja näiden prosessien 
monipuolista arvioimista ikäkauteen sopivalla tavalla. Sosiaalisten vuorovaikutustaitojen49 
kehittäminen edistää oppimista. Oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden tahto ja 
kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon 
toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen 
edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä 
ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteiden 
laajentumista.   

Oppilaan omaa aktiivisuutta korostetaan kaikessa oppimisessa. Toisten kanssa 
keskustelemalla ja toimimalla oppilas tulee tietoiseksi myös omista kokemuksistaan, mikä 
puolestaan auttaa oppimista. Oppilaiden mukaan ottaminen opetuksen suunnitteluun 
nähdään tärkeänä arvostuksen ja kuulluksi tulemisen kokemuksen antamisena, mikä 
vaikuttaa oppimismotivaatioon. Oppimisen tavoitteita määritellään yhdessä oppilaiden 
kanssa, mikä auttaa oppilaita motivoitumaan ja suuntamaan energiaansa oppimisen 
kannalta oleellisiin asioihin.  

Oppiaineiden välinen integraatio ja monialainen ja -taiteellinen lähestymistapa tukevat 
oppimista. Siksi on hedelmällistä kehittää niitä taitoja, joita voi siirtää oppiaineesta toiseen; 
                                                
46   
 Fredrickson, Barbara L., Positivity, 2005 
 

47  Unen merkityksestä muistille ja oppimiselle: 
http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/uusinnumero;jsessionid=D16CB6A930108EE4AE62E6BFE277FF8B?p_p_id=Article_W
AR_DL6_Articleportlet&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=du
o11307&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_member=JPPpRX9**SdU 
 
 

48  Hyvinvointiteoria PERMA siältää seuraavat elementit:  
1. Myönteiset tunteet sekä lisäävät ihmisen koettua hyvinvointia, että tukevat luovaa ajattelua, oppimista ja yhteisöllisyyttä.  
 2. Uppoutuminen ja keskittyneen työskentelyn mahdollistaminen vahvistaa oppilaan hyvinvointia ja parantaa 
oppimistuloksia.  
 3. Myönteiset ihmissuhteet parantavat kouluviihtyvyyttä, yhteistyötä ja yhdessä oppimisen kokemuksia.  
 4. Merkityksellinen toiminta ja itseään suuremmat tavoitteet esimerkiksi luonnonsuojelun tai yhteisössä muiden 
hyvinvoinnin vahvistamiseksi esimerkiksi kummiluokan kanssa puuhastelu tai yhteisen projektit tekevät koulutyöstä 
merkityksellistä ja arvokkaaksi.  
 5. Tavoitteiden saavuttaminen antaa koulutyöskentelylle rakenteen ja saa ihmisen kokemaan onnistumisen ja 
tavoitteisiin yltämisen iloa ja ylpeyttä.  
 6.Terveyden vahvistaminen liikkumalla, ulkoilemalla ja myös rentoutumalla mahdollistaa läsnä olevan ja keskittyneen 
työskentelyn ja ennaltaehkäisee stressin ja väsymyksen negatiivisia vaikutuksia.  
 
49  kuuntelu, yhteistoimintakyky, neuvottelutaito, luovuus, esiintymistaito, avoimuus, viestintätaito, tilanneherkkyys ja 
empatia 
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tällaisia taitoja ovat esimerkiksi kädentaidot, vuorovaikutustaidot ja ajattelun taidot. 
Oppimisen olennaisena käsitteenä toimii vapaus, ja ihminen nähdään vapaana silloin, kun 
hän toteuttaa omaa itsenäistä ja yksilöllistä eettistä oivallustaan ja toimii rakkaudesta 
tekoon. 

Opettaja toimii monessa roolissa, hän on opettaja, suunnittelija, tutkija, ohjaaja ja tukija. 
Opettajan ja oppilaan myönteistä, lämmintä ja arvostavaa kohtaamista ja vuorovaikutusta 
pidetään Espoon Steinerkoulussa tärkeänä. Nykytiede tunnistaa rakkaudellisen 
kohtaamisen myös erityisen vahvana ihmissuhteita ainutlaatuisesti ruokkivana ja 
vahvistavana tunneilmapiirinä, joka ilmenee ystävällisyytenä, lämminhenkisyytenä sekä 
arvostavana ja kunnioittavavana vuorovaikutuksena.50 Nykytutkimus51 vahvistaa myös sen, 
että opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksella on enemmän vaikutusta oppimistuloksiin kuin 
esimerkiksi opetuksen rakenteellisilla tekijöillä, kuten oppimateriaaleilla tai luokkakoolla. 

 

Kehitysvaiheiden ja ikäkauden huomioiminen 

Steinerpedagogiikassa korostuu kasvavan ihmisen ikäkauden huomioiminen ja ikäkaudelle 
tyypillisten kehitysvaiheiden kuvaaminen. Rudolf Steiner52 puhui ja kirjoitti paljon 
seitsenvuotiskausista. Steinerin mukaan opetusmenetelmät voi  valita lapsen kehityksen 
mukaan. Opettaja havainnoi  oppilaiden kehitystä ja olemusta ja pyrkii toimimaan eri 
tilanteissa  luovasti ja tarkoituksenmukaisesti. Koulun opetussuunnitelma ja toimintakulttuuri 
rakentuvat  kehityspsykologisen tutkimuksen avulla. 

Oppilaiden kehityksessä yksilölliset erot ovat suuria, ja mitä erilaisinta kasvua ja oppimista 
tapahtuu koko ajan. Steinerpedagoginen opetussuunnitelma huomioi kuitenkin 
kehitysvaiheiden ja ikäkausiajattelun perusviisauden. Opetusmenetelmien täytyy muuttua, 
kun oppilas muuttuu ja kehittyy. Varhaiskasvatuksessa maailmaa tehdään ymmärrettäväksi 
ensisijaisesti toiminnan avulla. Alakouluikäisen kehitykselle on hyväksi ymmärtää maailmaa 
enemmän sydämellä. Tällöin opetuksen kannattaa pyrkiä vaikuttamaan erityisesti 
tunnekokemuksiin. Yläkoulussa ja lukiossa maailmaa pyritään ymmärtämään yhä enemmän 
ajattelulla todeksi. Lapsi ja nuori kehittyy tietyssä järjestyksessä eikä vaiheiden yli ole 
viisasta hyppiä.  

Ensimmäinen seitsenvuotiskausi syntymästä koulukypsyyteen on tahdon ja 
toiminnallisuuden kehityksen päävaihetta, jolloin lapsi suurelta osin jäljittelee toiminnassaan 
aikuista. Kasvun painopiste on fysiologisessa kehityksessä. Aika koulukypsyydestä 
murrosikään eli 6–7 vuoden iästä 13–14-vuotiaaksi on emotionaalisen kehityksen 
päävaihetta. Opetuksessa suositaan erityisesti pienempien lasten kohdalla kehollista sekä 
taiteellista lähestymistapaa, ja kasvun painopistealueena on tahdon ja tunne-elämän kehitys 
ja mielikuvituksen aktivointi.  Parhaiten kasvattava kokonaisvaltainen oppiminen tapahtuu 
alkuopetuksessa konkreettisesti ja käytännönläheisesti tekemällä asioita. Oppimisesta suuri 
osa tapahtuu tässä vaiheessa mallioppimisen ja jäljittelyn kautta, jolloin opettajan rooli 
turvallisena esikuvana, luonnollisena auktoriteettina ja kanssaoppijana korostuu. On tärkeää 
ymmärtää, että alkuopetuksessa oppilaalla on tarve oppia uusia asioita ilman oman 
mielipiteen muodostuksen pakkoa ja ylemmillä luokilla taas oppiminen tapahtuu 
                                                
50  Fredrickson, Barbara, L., Love 2.0., 2012 
51 ALKUPORTAAT – seurantatutkimus.  
52  (1983; 1989) 
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nimenomaan keskustelussa, eri näkökulmia tarkastelemalla ja omien oivallusten ja 
päättelyketjujen kautta.  

Alkuopetuksen aikana lapsen mielikuvitus ja ajattelu eivät ole samalla tavalla toisistaan 
eriytyneitä kuin aikuisella. Tällöin keskeistä on aistiminen ja tavoiteltavaa on moniaistinen 
oppiminen. Arjessa on hyvä olla paljon liikettä, leikkiä ja luontoa. Pulpetin äärellä istuminen 
ei kehitä monipuolisesti ihmistä. Luonteenvahvuudeksikin valittu oppimisen ilo säilyy 
parhaiten, kun oppiminen on mielekästä, aktivoivaa, vuorovaikutteista ja mahdollisimman 
monipuolista.   

Steiner luonnehti 12 eri aistia (minäaisti, ajatusaisti, puheaisti, kuuloaisti, lämpöaisti, 
näköaisti, makuaisti, hajuaisti, tasapainoaisti, liikeaisti, elämänaisti ja kosketusaisti) ja sitä, 
miten aisteja kehitetään eri tavoin eri ikäisten kanssa. Neljää viimeksi mainittua kutsutaan 
usein alemmiksi aisteiksi ja niitä pyritään aktivoimaan erityisesti esi- ja alkuopetuksessa. 
Niiden herättämistä (esim. oppitunnin rytminen osa) ja kehittämistä  pidetään tärkeänä 
pohjana kehittyville kognitiivisille taidoille. Dosentti Taina Kinnusen53 mukaan nykyisen 
luonnontieteellisen tutkimuksen pohjalta voidaan puhua jopa reilusta kolmestakymmenestä 
eri aistista, joista osa on tiedostamattomia ja osa tiedostettuja.  

8–9 vuoden iässä ajattelu alkaa muuttua konkreettisemmaksi, itsearviointitaidot kehittyvät ja 
yksilöllisyys vahvistuu. Kolmannelle luokalle tultaessa looginen päättely alkaa vähitellen 
kehittyä ja toden ja kuvitellun raja vahvistuu. Edelleen konkreettinen ja havainnollistava 
opetus on tärkeää. Tästä eteenpäin on kehityspsykologisesti perusteltua vähitellen 
hyödyntää oppimisessa oppilaiden metakognitiota eli kykyä arvioida omaa suoritustaan. 
Moraalin ja luovuuden kehittymiseksi alkuopetusikäisen annetaan elää myös 
mielikuvituksekasta satujen ja leikin täyttämää lapsuuden maailmaa. 

Kolmannen seitsenvuotiskauden murrosiästä aikuisuuteen eli 13–14-vuotiaasta 18–21 
vuoden ikään aikana opetuksessa korostuvat ajattelu ja älyn aktivointi. Oppilaan oman 
minuuden löytäminen ja  itsearviointikyky kehittyvät. Oppilaan ajattelu alkaa muistuttaa 
enemmän aikuisen ajattelua, mutta ajattelun mustavalkoisuus, tunne-elämän 
ailahtelevaisuus ja rajojen etsiminen ovat tyypillisiä. Opettajan rooli on toimia tässä 
vaiheessa asiantuntijana, joka osaa jakaa asiantuntijuuttaan. Yläluokilla maailman eettisistä 
ongelmista on luontevaa keskustella abstraktisti ja yleismaailmallisesti. 

Steinerpedagogiikassa korostetaan myös yksilönkehitykseen liittyvien ja kuuluvien 
kehityskriisien merkitystä yksilön kehittymiselle itsenäiseksi, ajattelevaksi yksilöksi. 
Tunnetaitojen oppiminen on kehitykselle erittäin tärkeää. Opetuksessa tunnetaitojen osuutta 
on mahdollista lisätä tulevaisuudessa entisestään myös valtakunnallisen 
opetussuunnitelman viitoittamalla tiellä, kun mm. terveystiedon opetusta tunnetaidoissa 
tullaan laajentamaan myös alakouluun.  

 

  

                                                
53   (2011) 
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LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 

 

3.1 Perusopetuksen tehtävä  

Espoon Steinerkoulu toteuttaa kasvatus- ja opetustehtäväänsä osana suomalaista julkista 
koulujärjestelmää sekä osana kansainvälistä steinerkoululiikettä. Steinerkoulut ovat 
ensisijaisesti inhimilliseen kasvatukseen tähtääviä yhteisöjä. Espoon Steinerkoulu pitää 
tehtävänään rikastaa ja monipuolistaa yleistä koulujärjestelmää soveltamalla lapsilähtöistä 
ja vaihtoehtopedagogista kasvatusajattelua käytäntöön. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden 
toisen asteen opintoihin ja ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan 
tulevaisuutta oppimisen keinoin. 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Espoon Steinerkoulun tehtävänä on kaikkien 
oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen, oppilaiden myönteisen 
identiteetin rakentaminen ihmisinä ja oppijoina. Koulun tehtävänä on tukea oppilasta oman 
itsensä ja oppimispolkunsa rakentamisessa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. 

Opetuksella pyritään vastaamaan yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ajankohtaisiin tilanteisiin. 
Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan 
muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden 
toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan 
tulevaisuutta oppimisen keinoin. Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä 
kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita 
ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen. 

Sekä ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen kasvun että tarpeellisten tietojen ja taitojen 
tulkinnassa näkyy sivistyskäsitys.  Steinerpedagoginen sivistyskäsitys painottaa terveyden 
ja hyvinvoinnin näkökulmaa sekä niin sanottua sydämen sivistystä54 että ekologista55 
sivistystä. Kokonaisvaltainen sivistystulkinta sisältää niin ihmisen eettisen sisäisen tilan ja 
asenteen kuin erilaisen inhimillisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman kartuttamisen. 
Opetuksella pyritään myös vastaamaan yhteiskunnallisiin muutoksiin ja reagoimaan 
ajankohtaisiin tilanteisiin.  

Uusimman hyvinvointitutkimuksen ja positiivisen pedagogiikan yhdistäminen 
steinerpedagogiikkaan on tulevaisuuden myönteinen haaste ja mahdollisuus. Tietoisen 
läsnäolon ja keskittyneen työskentelyn kokemusten vahvistaminen ovat todennäköisesti 
tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpiä hyvinvoinnin ja terveyden vahvistamisen osatekijöitä. 
Esimerkiksi lisääntynyt informaatioteknologian käyttö ja sen aivoja rasittava vaikutus saattaa 
tulevaisuudessa asettaa paineita tarjota oppilaille läsnäoloa ja keskittymistä tukevaa 
tietoista rauhoittumista tms. Myöskin ympäröivän yhteiskunnan kiire ja stressi saattavat 
laskea oppilaiden hyvinvointia, mihin koulu voi mahdollisesti tarjota vahvistavia elementtejä 
esimerkiksi vaalimalla stressittömyyttä ja kiireettömyyttä koulupäivän aikana.   

 

                                                
54  Paalasmaa 2011, 11-21. 
55  Ekologisen sivistyksen käsite on lähellä Veli-Matti Värrin käyttämää ekologisen sivistysprojektin määrittelyä sekä KT 
Arto Salosen käyttämää ekososiaalisen sivistyksen käsitettä. 
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3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet 

Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen  

Valtioneuvoston asetuksen 2 §:ssä korostetaan koulun kasvatus- ja opetustehtävää. 
Keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen 
yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksen ja kasvatuksen tulee myös tukea kasvua 
tasapainoiseksi ja terveen itsetunnon omaavaksi ihmiseksi. Asetuksen mukaan opetus 
edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten, kuten 
kristillisten, perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja 
ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan 
ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen 
yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen 
nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 
kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen. 

 

Tarpeelliset tiedot ja taidot  

Asetuksen 3§:n mukaan opetuksen keskeisenä tavoitteena on luoda perusta oppilaan laajan 
yleissivistyksen muodostumiselle sekä maailmankuvan avartumiselle. Tähän tarvitaan sekä 
eri tiedonalojen tietoja ja taitoja että tiedonaloja läpileikkaavaa ja yhdistävää osaamista. 
Taitojen merkitys korostuu. Asetuksessa todetaan, että opetettavan tiedon tulee perustua 
tieteelliseen tietoon. Siinä säädetään myös muulla kuin äidinkielellä annettavan opetuksen 
sekä erityiseen maailmankatsomukseen ja kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvan 
opetuksen järjestämisestä ja tavoitteista.  

 

Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen 

Asetus 4 § sisältää tavoitteita ja periaatteita, joiden mukaisesti opetus ja kasvatus sekä 
oppilashuolto tulee järjestää. Kaiken toiminnan tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen 
oppimiseen. Asetuksessa korostuu vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen 
sekä koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen opetustyön resurssina. Samoin korostuu 
kasvua ja oppimista edistävän toimintakulttuurin sekä toimivan oppilashuollon merkitys.   

Valtioneuvoston asetuksessa säädetyt tavoitteet ohjaavat tarkastelemaan opetusta 
kokonaisuutena, joka rakentaa tässä ajassa tarvittavaa yleissivistystä ja luo pohjaa 
elinikäiselle oppimiselle. Tiedonalakohtaisen osaamisen lisäksi tulee tavoitella oppiainerajat 
ylittävää osaamista. Tähän pohjautuen opetussuunnitelman perusteissa määritellään 
tavoitteet ja sisällöt sekä yhteisille oppiaineille että tavoitteet oppiaineita yhdistäville laaja-
alaisille osaamisalueille ja monialaisille oppimiskokonaisuuksille. Tavoitteiden toteutuminen 
edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä ja tavoitteiden toteutumisen arviointia. 
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3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon 
muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja 
tilanteen edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, 
vaikuttavat oppilaiden omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen 
osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä 
kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa 
edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista.  

Steinerpedagogisessa opetuksessa valtakunnallisten laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden 
toteutus rakennetaan lapsen ja nuoren kehitysvaiheisiin ja ikäkausiopetukseen perustuvista 
tulkinnoista. Laaja-alaisen osaamisen alueita tarkastellaan enemmän persoonallisuuden 
monipuolisen ja tasapainoisen kehittymisen kannalta kuin esimerkiksi kilpailuyhteiskunnan 
ja elinkeinoelämän tuottavuusnäkökulmasta. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden 
toteutumista tukevat opetusjärjestelyt, jotka suosivat kiireetöntä, rauhallista ja turvallista 
ilmapiiriä, aikuisen läsnäoloa, kunnioittavaa, keskustelevaa ja sosiaalista vuorovaikutuksen 
kulttuuria. Laaja- alaisten kokonaisuuksien yhteisenä tavoitteena on oppilaiden ikäkauden 
huomioon ottaen tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan 
jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Erityisen tärkeätä on 
rohkaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja 
kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään. Sekä laaja-alaiset osaamisalueet 
että monialaiset oppimiskokonaisuudet vahvistavat oppiainerajat ylittävää osaamista ja 
edellyttävät oppiaineiden ja opettajien välistä tiivistä yhteistyötä. 

 

3.3.1 L1 - Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle 
oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä 
oppijoina ja ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he 
oppivat tekemään havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä 
jakamaan tietoa ja ideoita.  

Espoon Steinerkoulussa painotetaan ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymisessä 
ikäkaudelle sopivia opetustapoja. Alkuopetuksen aikana lapsen mielikuvitus ja ajattelu eivät 
ole samalla tavalla toisistaan eriytyneitä kuin aikuisella. Ajattelun taitojen annetaan kehittyä 
vähitellen. Kolmannelle luokalle tultaessa looginen päättely alkaa vähitellen kehittyä ja toden 
ja kuvitellun raja vahvistuu. Edelleen konkreettinen ja havainnollistava opetus sekä elävästi 
kerrotut opetuskuvat ovat tärkeitä. Tästä eteenpäin hyödynnetään oppimisessa myös 
oppilaiden metakognitiota eli kykyä arvioida omaa suoritustaan.  

Vanhempien oppilaiden opetuksessa itsereflektion rinnalla opetuksen tavoitteena on auttaa 
oppilasta löytämään perusteet omalle toiminnalle esimerkiksi keskustelujen kautta. Ihmisenä 
kasvaminen ja kehittyminen toteutuvat vain itsestä tietoiseksi tulemisen avulla. Kaiken 
toiminnan taustalla onkin havainto ja ajattelu56. Opettajalla on mahdollisuus auttaa oppilasta 
havainnoimaan kokemuksia, tulemaan tietoiseksi niistä ja ajattelemaan niitä. Tätä kautta 

                                                
56   Paalasmaa 2009, 44. 
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oppilaan on mahdollista saavuttaa vapaus. Steiner toteaa, että ”havainto ja ajattelu ovat 
ihmisen kaiken henkisen toiminnan lähtökohdat, sikäli kuin hän on tästä toiminnastaan 
tietoinen.57” Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri 
näkökulmista.  

Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään 
oppimisstrategioitaan.  Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan 
ikäkaudelleen sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan 
edistymistään sekä hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. 
Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan 
samalla avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen 
tiedon äärellä olemiseen.  

Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja siltä 
pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä 
innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla 
pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja 
näkemystä. Oppimisprosessissa on tärkeää oikeus erehtyä, palata alkuun ja lähteä uuteen 
suuntaan. Tämä on helpompaa silloin kun opetus ei etene valmiin oppimateriaalin 
mukaisesti, vaan suositaan toiminnallisia oppimistehtäviä, joissa lopputulos ei ole ennalta 
tiedossa. Oppilaita rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun 
muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja 
aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua. 

Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä 
taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja 
oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät vähitellen, kun 
oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä  
sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.  Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi 
rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan 
kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä 
mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen 
kehittymistä.  

Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa 
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden 
keksimiseen.   Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat 
näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää 
kuvittelukykyään olemassa olevien rajojen ylittämiseen.  Valmiudet systeemiseen ja 
eettiseen ajatteluun kehittyvät vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä 
vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä  sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.  

Tiedollisen osaamisen, ajattelun ja oppimaan oppimisen alueen rinnalla painotetaan Espoon 
Steinerkoulussa yhtä tärkeänä tunteen sivistyksen (sydämen sivistys) aluetta, johon 
kuuluvat myös kauneuden kokemus ja kauneudentaju sekä tahdon ja toiminnan alueen 
sivistys.  

                                                
57 1985, 25 
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3.3.2 L2 - Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu   

Maailma moninaistuu yhä enemmän kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja 
katsomuksellisesti. Espoon Steinerkoulussa monikulttuurisuus nähdään myönteisenä 
voimavarana, jonka merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Kulttuurisesti kestävä 
elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien 
kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja 
keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään. Oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen 
merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen 
ympäristösuhteen rakentamiseen.  

Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä 
omia sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä 
kannustetaan pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. 
Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä 
voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja 
katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä 
pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. 
Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat 
havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti eri ympäristöissä. Heitä 
kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja. 
Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. He 
oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä ja huomaamaan 
niiden merkityksen hyvinvoinnille.  

Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä 
rakentavasti ja toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja 
tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään 
suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja arvostamista 
sekä niiden mukaista toimintaa. Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja 
kohtaan vahvistetaan kaikessa toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden. 

Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle 
kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja 
esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja 
taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan 
vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on 
oppia käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa 
sekä musiikkia ja liikettä vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös 
monipuolisia mahdollisuuksia käsillä tekemiseen. 

Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden 
ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan 
mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan 
esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.  
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Opettajan ja koulun muiden aikuisten tehtävänä on luoda sellainen ilmapiiri, joka 
mahdollistaa dialogin58.  Tähän liittyy myös Skinnarin59 ajatus pedagogisesta rakkaudesta, 
kun hän sanoo, että koulussa ihmiset kohtaavat toisensa. Tarkoituksenmukaista on, että 
jokainen voi saada kokemuksen kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta täysin omana itsenään. 
Vain tätä kautta ihminen voi kasvaa ja tulla sellaiseksi, joka hän sisimmässään on.60 Ei silti 
riitä, että asioista vain puhutaan, tarvitaan tarkoituksellisuutta ja rehellisyyttä, kykyä seistä 
sanojensa takana.  

Espoon Steinerkoulussa sekä aikuiset että lapset harjoittelevat kuuntelun taitoa. 
Empaattinen kuuntelu, jossa ”omia tunteitamme ja ajatuksiamme viivästyttämällä voimme 
aidosti keskittyä toisen kuuntelemiseen ja osoittaa sanoilla ja eleillämme olevamme aidosti 
kiinnostuneita toisesta”61 on tärkeä vuorovaikutukseen liittyvä taito. Aktiivisen kuuntelun 
tekniikat samoin kuin arvostavien kysymystekniikoiden hallinta edistävät kunnioittavaa ja 
vuorovaikutteista oppimista.62 

 

3.3.3 L3 - Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, 
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa 
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat 
kestävään elämäntapaan. Espoon Steinerkoulussa tuetaan oppilaiden luottavaista 
suhtautumista tulevaisuuteen. 

Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin 
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan 
itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä 
lisäämään ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat tuntemaan ja ymmärtämään 
hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden 
merkityksen ja hakemaan niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta 
omasta ja yhteisestä työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan.  

Oppilaat kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He 
oppivat myös ajanhallintaa, mikä on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat 
saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri 
tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan 
niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen 
liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan. 

Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä sen vaikutuksista eri 
elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin ja viisaisiin 
teknologisiin valintoihin. Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja 
ohjataan ymmärtämään sen toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. 
Teknologia nähdään hyödyllisenä välineenä silloin, kun se aktivoi oppilasta ja opiskelijaa. 

                                                
58  Hannula 2011, 258 
59  (2011) 
60  Skinnari 2011, 300. 
61   Stenberg 2011, 72 
62  Appriciative Inquery Theory 
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Espoon Steinerkoulussa oppilaita ohjataan erityisesti teknologian vastuulliseen käyttöön ja 
pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. 

Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta 
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, 
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja 
eettiseen käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. 
Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja 
toimintatapoihin 

Steinerkoulussa pyritään kaikin tavoin tukemaan ja kehittämään oppilaan ja opiskelijan 
aktiivisuutta kaikilla elämän osa-alueilla. Perusajatuksena on se, että oman aktiivisuuden 
kautta löytyy tie kestävään ja turvalliseen elämäntapaan. Mitä enemmän ihminen pystyy 
vaikuttamaan siihen mitä tässä maailmassa tekee, sitä enemmän oppii hän tuntemaan 
itseään ja yhteiskuntaa ja tätä kautta kokee olonsa hyväksi ja turvalliseksi. Turvallisuuden 
tunnetta voi kokea  ryhmissä toimimisen  lisäksi myös omassa ajattelussaan.  

Aktiivisuutta tuetaan erityisesti yhteistoiminnallisin menetelmin.  Esimerkiksi 
keskustelutaitoja harjoittaessaan opiskelijat kehittävät itseään ja kokevat olevansa 
ajattelevia yksilöitä. Vertaistensa joukossa, erilaisia mielipiteitä arvostavassa ympäristössä, 
turvallisuuden tunne luo tilanteen, jossa omia näkemyksiä on helppo puolustaa tuntematta 
tulevansa tuomituksi mielipiteensä perusteella. ”Osallistuessaan rationaaliseen 
keskusteluun vertaistensa kanssa lapset oppivat, että he voivat olla eri mieltä myös 
riitelemättä keskenään ja että rauhanomaisessa yhteiselossa näkemyserot eivät taannu 
tunteenomaisiksi kiistoiksi. He oppivat kuuntelemaan toisiaan ja kunnioittamaan eroja.”63 
Toisen ihmisen kunnioittaminen, keskittyneesti kuunteleminen, hänen asiastaan 
kiinnostuminen, kannustava reagointi ja kiittäminen kun se on aiheellista, ovat kaikki hyvää 
vuorovaikutusta edistäviä inhimillisiä läsnäolotaitoja. 64  

Hyvän ihmisyyden taidot ja elämäntaidot, kuten läsnäolotaidot, omien vahvuuksien 
tunnistaminen ja uusien vahvuuksien vahvistaminen, ihmissuhdetaidot ja kehittyneet 
vuorovaikutustaidot tulevat todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpiä 
sekä hyvinvoivan yksilön että hyvinvoivan yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Näitä 
ihmistaitoja tai elämäntaitoja pyritään vahvistamaan, harjoittelemaan ja myös opettamaan 
kaikilla luokka-asteilla.   Kyky arvostaa hyvää ja olla kiitollinen elämän pienistä ja suurista 
iloista ja lahjoista on yksi hyvinvointia ja hyvää ihmisyyttä vahvistava taito. Ihmiset, jotka 
ovat kiitollisia asioista, ovat yleensä sekä onnellisempia että aktiivisesti ympärilleen hyvää 
levittäviä. Kiitolliset ihmiset kokevat elämän mielekkäämmäksi ja merkityksellisemmäksi ja 
haluavat levittää hyvää myös muille mm. auttamalla ja osallistumalla paremman maailman 
rakentamiseen. Tämänkin takia esimerkiksi kiitollisuuden harjoittelu jo koulussa on 
perusteltua ja arvokasta. 65 

 

                                                
63  Tomperi & Juuso 2009, 46. 
64  Kirsti Lonka, Oivaltava oppiminen, 2015 
65  Libomirsky, Sonja, The How of Happiness, 2004 
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3.3.4 L4 – Monilukutaito 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen 
taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja 
sekä rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen 
tekstistä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja 
kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. 
Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, 
audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa.  

Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa 
sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, 
muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa 
sekä erilaisten välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen 
kehittymistä. Sitä kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä 
kysymyksiä. Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa 
opetuksessa. Oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että 
monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. 

Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen 
kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta 
tekstiympäristöä, sitä hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden 
toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista 
teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia 
tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.  

Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan 
niiden kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille 
merkityksellisiä autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat 
voivat hyödyntää opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä 
myös osallistumisessa ja vaikuttamisessa.  

Jotta itsenäiseen ajatteluun päästään ja kriittinen ajattelu mahdollistuu, on opiskelijan 
kyettävä ajattelemaan kussakin oppiaineessa oman oppiaineensa luonteen mukaisesti. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi matematiikassa matemaattista ajattelua, historiassa 
historiallista jne. Opiskelussa ei ole siis kyse tietojen muistamisesta, vaan ajattelusta, jossa 
tietoja sovelletaan tähän päivään ja omaan elämään. Opiskelijan tulee myös nähdä 
yhteyksiä ja suhteita eri oppiaineiden sisältöjen välillä66. “Ajattelun elävyyteen pyritään 
esimerkiksi tarkastelemalla asioita monesta eri näkökulmasta.”67 

Oppikirjaton opetus tukee sitä, että opetuksessa käytetään autenttisia tekstejä niiden 
oikeissa esiintymisympäristöissä. Tällä tavoin perinteistä luokkahuonetta 
oppimisympäristönä laajennetaan myös tekstilajien osalta. Erilaiset museokäynnit ja vierailut 
tuovat oppiaineksen lähelle oppilaan ja opiskelijan omaa kokemusta. Tekstin, kuvan, äänen 
ja niiden yhdistelmien tuottamisessa pyritään siihen, että ne tehdään aina jotain varten. 
Opiskelija kokee mielekkääksi aiheet, jotka hän voi liittää omaan henkilökohtaiseen 

                                                
66  Juuso 2009, 103 
67  Paalasmaa 2009, 58. 
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elämäänsä68. Oppilaiden tulee voida harjoitella taitojaan myös monimediaisissa, teknologiaa 
eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. 

Koska tarkoituksena ja tavoitteena opetuksessa on kasvattaa maailmaa muuttamaan 
kykeneviä ihmisiä, ei vain maailmassa eläviä ihmisiä, tarvitaan ajattelua, jossa on sisältöä. 
Sisällöllinen ajattelun taito tarkoittaa kykyä arvioida ympärillä olevaa maailmaa69. Ilman 
taitoa arvioida ympäristöään ihminen ei pysty muuttamaan elinpiiriään.  

 

3.3.5 L5 - Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Espoon Steinerkoulussa ikäkausipedagoginen tulkinta korostuu erityisesti tieto- ja 
viestintäteknologisen osaamisen alueella. Tietoteknologiaa käytetään harkitusti ja lapsen 
ikävaihe huomioiden. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä suositaan oppilasta 
aktivoivia ja osallistavia tapoja. Ihminen nähdään luovana ja taidetta tarvitsevana ihmisenä, 
jonka mielikuvitusta, kykyä eläytyä ja ajatella tilanteita nykyhetkeä pidemmälle tuetaan 
antamalla oppilaalle ja opiskelijalle mahdollisuus opiskella tiedon, taidon ja taiteen alueilla 
tasapainoisesti kaikkien lukuvuosien ajan. Jotta oppilaista ja opiskelijoista kasvaisi 
maailmaa muuttamaan kykeneviä ihmisiä, luovuus ja mielikuvitus ovat tärkeitä taitoja oppia. 
Ihmisen on pystyttävä mielessään näkemään valmis työ tai tilanne, jonka haluaa tehdä, jotta 
muutos voisi syntyä.  Steiner totesi jo 1922, että “Tärkeämpää kuin vanhan kouluperinteen 
kannalta luullaan, on perehtyminen nykyiseen tekniikan maailmaan”70. Tieto- ja 
viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana 
monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline.  

Espoon Steinerkoulussa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on ikäkaudelleen sopivat 
mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti oppilaan kehitysvaihe huomioon 
ottaen perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on 
Espoon Steinerkoulussa oppilasta aktivoivaa ja oppimisen monimuotoisuutta tukevaa. 
Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden tarve taiteelliseen ja keholliseen työskentelyyn. 
Chomsky71 toteaa, että teknologian käytön pitäisi olla apuväline, ei itsetarkoitus, vaikkakin 
se helpottaa opetettavan aineen esiin tuomista, opiskelijan arviointia ja nopeuttaa 
tiedonkäsittelyä. Mitä vähemmän tarjoamme nuorelle valmiiksi muotoiltuja kaavoja 
opetustilanteissa sitä parempi.72 

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita 
ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja 
keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 
2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti 
ja ergonomisesti. 3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat 

                                                
 

68  Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 163 
69  Tomperi 2009, 18 
70  Steiner 1989, 26 
 
71  (2006) 
72  Chomsky 2006, 89–90. 
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kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. 
Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen 
sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös 
yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon.  

Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä 
huomaamaan niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja 
vaikuttamisen keinona. Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan 
opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä 
työelämätaitoja. Oppilaiden kanssa keskustellaan myös laajasti tvt:n viisaasta käyttämisestä 
ja ongelmakohdista. Teknologian vaikutusta erityisesti oppilaan ja opiskelijan omaan 
elämään voidaan tutkia yhdessä muun muassa mediapäiväkirjojen avulla ja erilaisilla 
projektitöillä. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän 
kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina.  

Espoon Steinerkoulussa oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä 
myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä, 
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.  

 
3.3.6 L6 - Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys 

Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden 
globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen. 
Yhä harvempi on koko työuransa samalla alalla, saati samoissa työtehtävissä. Siksi 
työelämässä tarvittavaan osaamiseen vastaa parhaiten laaja-alaisesti sivistynyt ja 
monipuolinen ihminen, jolla on vahva pohja luoda ja omaksua uutta sekä hyvät 
vuorovaikutustaidot. Erilaisten projektien avulla harjoitellaan itsensä työllistämisen taitoja ja 
hallittua riskien ottamista. 

Opetuksessa oppilaat saavat yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä 
asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaille tarjotaan kokemuksia, jotka auttavat 
oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman 
vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Aktiivisiksi toimijoiksi ja luoviksi yksilöiksi 
kasvavat oppilaat ovat valmiita sopeutumaan kohdatessaan tulevaisuudessa muuttuvia 
työelämän vaatimuksia. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa 
työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-
ajalla hankitun osaamisen merkitys oman työuran kannalta. Oppilaita opetetaan tuntemaan 
lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.  

Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta 
sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä 
tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja 
vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi 
ja niiden hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä 
opitaan ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.  

Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä 
toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi 
hahmottaa oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja 
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ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa 
oppilaat voivat oppia suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan 
erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan 
arviointia ja muita työn edellytyksiä sekä uusien ratkaisujen löytämistä olosuhteiden 
muuttuessa. Samalla on tilaisuus oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja 
kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen 
työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen tulosten arvostamiseen.  

Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan 
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja 
etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen 
kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, 
perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.  

Tietoisella ja tarkoituksenmukaisella positiiviseen pedagogiikkaan sisältyvällä 
luonteenvahvuuksien vahvistamisella annetaan oppilaille myös monia tulevaisuudessa 
entistäkin tärkeämpiä taitoja, kuten luovuutta, näkökulmanottokykyä, ryhmätyötaitoja, 
sinnikkyyttä, itsesäätelyä ja toiveikkuutta.73   

Vanhempien osaamista ja verkostoja hyödynnetään erityisesti työelämässä tarvittavan 
osaamisen ja yrittäjyyden alueella. Steinerkouluissa työelämään tutustumisen käytännöt 
liittyvät esimerkiksi  kolmannen luokan vanhat ammatit -opintokokonaisuuteen, neljännen 
luokan kotiseudun historiaan liittyy oman perheen historian kartoitus, vanhempien ja 
isovanhempien ammatit, yhteiskuntaoppiin mahdolliset yrityskylävierailut ja talouden 
hallinta. 

Työelämässä tarvittavaa osaamista harjoitellaan läpi perusopetuksen myös erilaisilla 
talkootyön muodoilla. Varainhankinnalla, kahvilan pidolla, erilaisilla projekteilla tehdään työtä 
yhteiseksi hyväksi. Toisinaan työskentelyssä rajoitutaan oman luokan piiriin, toisinaan 
työprojekti tai varainhankinta liittyy koulun tasolle, toisinaan yleismaailmallisempaan 
hyväntekeväisyysprojektiin. Pidempiä työelämään tutustumisjaksoja toteutetaan 
yläkouluiässä. Esimerkiksi maanviljelyyn tutustutaan konkreettisesti sekä kolmannella 
luokalla että lukiossa maatalousalan työharjoittelun muodossa. Oppilaita tuetaan 
tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan, luomaan itse omia urapolkujaan sekä 
tekemään jatko-opintovalintansa omista lähtökohdistaan käsin perinteisten sukupuoliroolien 
vaikutukset tiedostaen. 

 
3.3.7 L7 - Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. 
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi 
oppia vain harjoittelemalla. Steinerkoulu ja koko peruskoulun ajan pysyvä luokkayhteisö 
tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden 
kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi 
kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.  

                                                
73  Seligman, Martin ja Peterson, Chris, 2004 
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Steinerkoulun peruslähtökohta tukee kestävän tulevaisuuden rakentamista, jossa ihminen ja 
lapsi ovat keskiössä. Koulun kehittämisessä kyse on pyrkimyksestä ymmärtää ihmistä, 
lapsen ja nuoren kehitysvaiheita. Sekä ihminen että luonto ovat itsessään arvokkaita 
lähtökohtia, eivätkä esimerkiksi jatkuvan talouskasvun mahdollistajia. Steinerpedagogiikka 
ei rakennu yhteiskunnan valtarakenteiden eikä erilaisten tehokkuus-, talous- tai 
hyötynäkökohtien mukaan. Kasvatustavoitteet eivät rakennu yksinomaan yhteiskunnallisen 
tarkoituksenmukaisuuden pohjalta. 

Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja 
yhteiskunnan asioita kohtaan. Espoon Steinerkoulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan 
osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman 
opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja 
vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun ulkopuolella. 
Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaat 
oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia.  

Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. 
Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen 
merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat 
ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja 
saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista 
sekä asioiden kriittistä tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri 
osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän 
elämäntavan näkökulmista.  

Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden 
välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien 
valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, 
yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja 
yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää 
tulevaisuutta rakentaviksi. Koulun arjessa pyritään tukemaan aktiivista kansalaisuutta ja 
toimijuutta. Vaikuttamista ja osallistumista harjoitellaan mitä moninaisimmin tavoin, ei 
pelkästään oppilaskuntatoiminnan avulla. 

Steinerkouluissa kunnioitetaan oppilaiden oikeutta osallistua päätöksentekoon 
kehitysvaiheensa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman oppimisensa, yhteisen koulutyön ja  
oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin ikäkautta vastaavalla tavalla. 
Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaat 
saavat myös tilaisuuksia harjoitella sovittelemista, riitojen ratkaisua (esim. Verso-ohjelma) ja 
neuvottelemista. Nykytutkimus vahvistaa maailman muuttamisen ja hyvän tekemisen 
positiivisen vaikutuksen ihmisen henkiseen hyvinvointiin. Merkityksellisten tavoitteiden eteen 
ponnistelu ruokkii hyvinvointiamme ja tekee elämästä merkityksellistä ja rikasta. 74  

  

                                                
74  mm. Frank Martela 2015 
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LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 
 

4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen 

Toimintakulttuuria kehitetään ilmentämään koulun arvoperustaa: ihmis- ja oppimiskäsitystä. 
Kehittämisen perusedellytys on avoin ja vuorovaikutteinen kaikkia yhteisön jäseniä 
osallistava keskustelu. Espoon Steinerkoulun toimintakulttuurissa korostuvat lapsilähtöisen 
ja aktivoivan opetuksen oppimisympäristöt ja työtavat.  Koulun toiminnassa pyritään 
vahvistamaan oppilaiden toimijuutta ja aktiivisuutta. Koulun arkea jaksottavat erilaiset 
projektit, työelämään tutustumiset, leirikoulut ja opintovierailut. Espoon Steinerkoulussa 
suositaan toiminnallisuutta ja yhdessä tekemällä oppimista. Oppilaiden kannalta mielekästä 
oppimista tapahtuu paljon myös koulurakennuksen ulkopuolella, kuten luonnossa, 
museoissa, taidenäyttelyissä ja muissa opintokäyntikohteissa.  

Oppilaiden ja yhteisön aikuisten keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen tähtää 
käytännön apukeino, Espoon Steinerkoulussa käytössä oleva Suomen sovittelufoorumin 
kehittämä Verso-ohjelma. Yhteisö tukee sekä opettajan aloitteellista ja luovaa työtä että 
oppilaan yksilöllistä kehitystä.  

Yhteisössä sekä tiedostamattomat että tiedostetut tekijät muovaavat toimintakulttuuria. 
Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, asenteita ja 
tapoja. Toimintakulttuurin kehittämisessä on tärkeää yhdessä pohtia ja pyrkiä tunnistamaan 
ei-toivottuja piirteitä.  

 
4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

Espoon Steinerkoulun tavoitteena on luoda kestävää elämäntapaa, osallisuutta, hyvinvointia 
ja oppimista edistävää toimintakulttuuria. Kehittämistyö ei ole vain opettajakunnan asia, 
vaan keskeistä on yhteistyö huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä 
oppilaiden aito mukanaolo yhteisön kehittämisessä. 

Hyvinvoivan kouluyhteisön vahvistamiseksi pyritään Espoon Steinerkoulun toiminnassa ja 
arjessa vahvistamaan sellaisia menettelytapoja ja arvoja sekä hyvinvointia vahvistavaa 
toimintakulttuuria, joiden voidaan näyttää edistävän hyvän yhteisön rakentumista. 

Huoltajat voivat osaltaan edistää hyvinvoivaa toimintakulttuuria huolehtimalla lasten arjen 
hyvinvoinnista, riittävästä unesta ja stressittömyydestä sekä rakentamalla omalta osaltaan 
hyvää yhteisöä myönteisellä yhteistyöllä perheiden sekä kouluyhteisön kesken. 

 
4.2.1 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 

Espoon Steinerkoulu on oppiva yhteisö, jossa opitaan yhteistyössä ja toinen toisiltaan, 
hyödynnetään kodeilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatua palautetta ja rohkaistaan 
myös virheistä oppimiseen.  Oppivassa yhteisössä kaikki sen jäsenet ovat oppimassa. 
Huomio ei ole vain oppilaan oppimisessa, vaan myös koulun henkilöstö on oppimassa. Kyse 
on yhdessä tekemisestä, kokemuksellisuudesta ja aktivoimista korostavasta 
toimintakulttuurista. 
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Espoon Steinerkoulussa opettajien pedagogisen opiskelun merkitystä pidetään tärkeänä.  
Steinerin määritelmä opettajakuntatyöstä jatkuvana ja elävänä korkeakouluna korostaa 
säännöllisen pedagogisen työskentelyn merkitystä opettajayhteisön työnä. Sekä hallinnon 
että pedagogiikan kehittäminen perustuu monipuoliseen ja aktiiviseen sekä yksilölliseen että 
yhteisölliseen tutkivaan työskentelyyn. Pedagogisen työskentelyn, oman työn säännöllisen 
arvioinnin ja tavoitteiden pohdinnan lisäksi, yhdessä sovittavia käytänteitä työstetään 
dialogisessa vuoropuhelussa.  

 
4.2.2 Hyvinvointi ja turvallinen arki 

Espoon Steinerkoulussa kunnioitetaan jokaisen oppilaan yksilöllisyyttä ja ainutlaatuisuutta. 
Yksilöllisyyden kehitys nähdään omaksi itseksi tulemisena ja ydinminuuden vahvistumisena 
(ks. tarkemmin luku steinerpedagoginen ihmiskäsitys). Yksilöllisyyden huomioiminen 
konkretisoituu myös opetusmenetelmissä ja esimerkiksi oppilasarvioinnissa. Toisaalta 
koulun arjessa ja rakenteissa korostetaan yhteisöllisyyttä ja arvostetaan vahvasti inhimillistä 
vuorovaikutusta. Myös kasvatus- ja opetustyössä painotetaan vahvasti toisten 
huomioimista, niin sanottua sydämen sivistystä. Esimerkiksi taiteen, kädentöiden ja 
mielekkäiden toiminnallisten projektien avulla voidaan ilmaista tunteita, avartaa 
mielikuvitusta ja oppia tulkitsemaan muita ihmisiä, elämää ja maailmaa eli lisätä yleistä 
suvaitsevaisuutta ja hyvinvointia. Myös draamapedagogiikkaa hyödynnetään runsaasti. 
Ilmaisutaidon lisäksi opitaan ryhmätyöskentelyä ja toisten huomioon ottamista. 

Kaikenlaiseen kiusaamiseen ja syrjintään kiinnitetään erityistä huomiota ennalta 
ehkäisevästi arjen tilanteissa. Näkyvän kiusaamisen lisäksi pyritään tietoisesti 
havainnoimaan ja tunnistamaan ns. näkymätöntä kiusaamista. Espoon Steinerkoulussa 
pyritään luomaan hyvä oppimis- ja työilmapiiri vertaissovittelun (VerSo),  KiVa Koulu -
hankkeen ja yhteisöllisyyttä lisäävän toiminnan avulla.  Espoon Steinerkoulussa on myös 
tehty kiusaamisen torjuntasuunnitelma osaksi opiskeluhuoltosuunnitelmaa.  Myönteinen ja 
hyväksyvä, kiireetön ja jännitteetön ilmapiiri rohkaisee opiskelijoita ja opiskelijoita olemaan 
oma itsensä ja ottamaan avoimesti ja aktiivisesti osaa koulun toimintaan.  

Espoon Steinerkoulu on perehtynyt Espoon kaupungin laatimaan lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan, jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja kehittää sekä 
yhteisön että oppilaiden ja opiskelijoiden viihtyvyyttä koulussa. Suunnitelman pohjalta on 
laadittu koulukohtainen opiskeluhuollon suunnitelma. Se sisältää päihdesuunnitelman, 
väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisysuunnitelman sekä toimintamalleja erilaisissa 
kriisitilanteissa. Lisäksi suunnitelma auttaa tunnistamaan syrjäytymisen oireita ja antaa 
lähtökohtia syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi määritellään opiskeluhuoltoryhmän 
toimintaperiaatteet ja kartoitetaan hyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta keskeiset 
yhteistyöverkostot. Myös henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään Espoon Steinerkoulussa 
aktiivisesti huomiota. 

Espoon Steinerkoulussa on käytössä ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, 
vertaissovittelu (Verso), jonka tarkoituksena on oppilaiden vuorovaikutustaitoja edistämällä 
vähentää koulujen toimintahäiriöitä. Ajatuksena on luoda myönteinen ilmapiiri, jossa 
ristiriitatilanteet ymmärretään tavalliseen elämään kuuluviksi ilmiöiksi, joiden ratkaiseminen 
on enemmänkin haaste kuin hankala tai ikävä asia. Vertaissovittelulla puututaan mieltä 
pahoittavaan tilanteeseen mahdollisimman varhain. 
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Vertaissovittelussa riidan osapuolia hieman vanhemmat sovittelijoiksi koulutetut oppilaat 
auttavat osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun ristiriitaansa. Sovittelun aikana 
osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja 
pohtia ratkaisuvaihtoehtoja. Kaavaa noudattamalla vertaissovittelijaoppilaat ja ristiriidan 
osapuolet etenevät lopulta sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Verso-toimintaan 
koulutetaan opettajia ja koulun henkilökuntaa, ja sovittelijoiksi koulutetaan halukkaita 
oppilaita ja opiskelijoita. 

Hyvän ilmapiirin rakentaminen on helpompaa kun sekä oppilaat, opettajat että vanhemmat 
tuntevat hyvin toisensa. Pitkän luokanopettajavaiheen mahdollistamat pysyvät 
kasvatussuhteet ja kouluyhteisön tekemä johdonmukainen ryhmäyttämistyö helpottavat 
kiusaamisen ehkäisemistä. Espoon Steinerkoulussa pyritään ylläpitämään turvallisuutta ja 
hyvinvointia luovaa yhteisöllisyyttä. Kotien vahva rooli osana kouluyhteisöä on Espoon 
Steinerkoulussa tärkeä asia. Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävät myös yhteistyö luokkien 
välillä, sekä rikas ja monipuolinen juhlatraditio. 

 
4.2.3 Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely 

Espoon Steinerkoulussa opetusta toteutetaan yhdessä muiden opettajien ja 
yhteistyötahojen kanssa ja oppiainerajoja murtaen. Näin etsitään opettajia inspiroivia luovia 
työtapoja sekä oppilaiden ymmärrystä ja toimintaa aktivoivaa opetusta. Koulun 
toimintakulttuuria kehitetään suuntaan, jossa koulun arkea läpäisevät yhä vahvemmin taide, 
leikki, draama, luonto, työn tekeminen, aito yhdessä oppiminen, vuorovaikutus ja 
kohtaaminen. Työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Oppilaat 
tutustuvat opetuksessa sekä lähialueen ympäristöön ja luontoon että alueen yrityksiin ja 
palveluihin. 

Espoon Steinerkoulussa on luotu suunnitelmaa tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntämisestä ikäkauden mukaisesti mahdollistamaan ja lisäämään yksilöllisiä 
oppimispolkuja, vuorovaikutusta ja oppilaiden aktiivista toimintaa. Opetusta järjestetään 
monipuolisesti jakso-opetuksena, projekteina ja viikkotunteina opiskeltavien aiheiden 
mukaan. Luokka-asteiden välillä tehdään yhteistyötä esimerkiksi monialaisten 
oppikokonaisuuksien, juhlien ja kummioppilastoiminnan muodossa. Opetuksesta pyritään 
luomaan moniaistista ja monikanavaista hyödyntämällä monipuolisesti taiteellista, taidollista 
ja tiedollista oppimista.  

Espoon Steinerkoulussa yhteistyötä tehdään myös koulun ulkopuolisten toimijoiden, kuten 
esimerkiksi asiantuntijoiden, lähialueiden koulujen ja päiväkotien ja yrittäjien kanssa.  

Espoon Steinerkoulussa pyritään luomaan avoin ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa kannustetaan 
ja ohjataan myönteiseen, arvostavaan ja positiiviseen vuorovaikutukseen. Hyvät 
ihmissuhteet rakentuvat arvostavassa ja kunnioittavassa ilmapiirissä, jossa jokainen 
yhteisön jäsen – lapsi tai aikuinen - voi turvallisesti olla oma itsensä ja olettaa tulevansa 
kohdatuksi, kuulluksi ja kunnioitetuksi omana ainutlaatuisena itsenään. 

 
4.2.4 Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

 
Espoon Steinerkoulu on osa kansainvälistä steinerkoululiikettä. Koulussa paikallinen ja 
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globaali kohtaavat niin näkemysten kuin toimintatapojen tasolla. Opettajat ja oppilaat 
tekevät yhteistyötä eri toimijoiden kanssa lähiympäristössä ja maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi kummiluokkien ja kansainvälisten opettajakoulutusten kautta. 

 Espoon Steinerkoulu on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa 

erilaiset kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa. Espoon 

Steinerkoulu on kulttuurillisesti moninainen yhteisö, jossa arvostetaan sekä suomalaista 

kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä että yhteisön jäsenten kulttuurista, kielellistä, uskonnollista 

ja katsomuksellista monimuotoisuutta.  Espoon Steinerkoulussa nähdään, että 

kulttuurienvälinen ymmärrys, kunnioitus ja vastuullisuus kehittyvät yhteisössä, jossa yksilöt 

voivat esittää näkemyksiään keskustelevassa ilmapiirissä. Dialogisuus ja yhteistoiminnalliset 

menetelmät edistävät kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä ja toteutumista.  

Espoon Steinerkoulussa tutustutaan erilaisiin suomalaisiin vähemmistöihin ja niiden 
merkitykseen Suomessa, sekä yhteisöihin kohdistuviin asenteisiin. Erilaisiin 
kulttuuritraditioihin ja kieliin tutustutaan oppisisältöjen kautta sekä juhlapäivien että koulun 
arjen kautta oppilaiden kanssa keskustellen. Oman kielen merkitystä pidetään Espoon 
Steinerkoulun toiminnassa tärkeänä ja kielitietoisuus ymmärretään kansalaistaitona, jota 
ilman kriittinen ajattelu on mahdotonta. Kielitietoisuuteen sisältyy täten ymmärrys kielen 
merkityksestä maailman hahmottamisen välineenä sekä yksilön ja kansakunnan identiteettiä 
rakentavana voimana. 

 
4.2.5 Osallisuus ja demokraattinen toiminta 

Espoon Steinerkoulun matalan hierarkian hallinnollinen ja pedagoginen kulttuuri korostaa 
yksilöiden aloitteellisuuden ja aktiivisuuden merkitystä. Yhteisön jäsenten, niin huoltajien 
kuin opettajien ja muun henkilökunnankin aktiivinen elämänasenne ja toiminta voivat 
osaltaan tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi toimijaksi. 

Espoon Steinerkoulussa luodaan aktiivisesti oppilaille tilaisuuksia vaikuttaa 
kouluympäristöön, oppimiseen  ja edistetään oppilaiden osallistumista koulun kehittämiseen. 
Espoon Steinerkoulussa toimii aktiivinen oppilaskunta, joka tekee yhteistyötä 
opettajakunnan  ja koulun muun henkilöstön kanssa, esimerkiksi järjestyssääntöjen ja 
koulun käytäntöjen luomisessa. Oppilaskuntatoiminta on yksi luonteva väylä eri ikäisten 
oppilaiden demokratian, yhteistyön ja vaikuttamisen taitojen harjoitteluun. Oppilaskunta 
järjestää tapahtumia oppilaille, osallistuu ajankohtaiseen poliittiseen keskusteluun 
esimerkiksi järjestämällä oppilaille varjovaaleja ja -paneeleita sekä tekee yhteistyötä muiden 
steinerkoulujen oppilaskuntien kanssa. Espoon Steinerkoulun oppilaat kehittävät 
kerhotoimintaa, välituntitoimintaa ja pyrkivät aloittamaan koulussa tukioppilastoiminnan. 
Oppilaat toimivat myös pienempien oppilaiden kummiluokkina. 

Demokraattisuutta ja osallisuutta tukevaa toimintaa on myös luokan yhteisistä asioista 
päättäminen. Erityisesti alaluokkien oppilaille oppilaskuntatoiminnan lisäksi myös oma 
luokkayhteisö on tuttu ja turvallinen kenttä, jossa harjoitellaan demokraattista vuoropuhelua 
sekä tuetaan osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemuksia. Aktiivisuutta suunnataan 
koulun toiminnan kehittämisen ja oman yhteisön hyvinvoinnin lisäksi laajempaan 
vaikuttamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja hyvinvointiin tähtääviin projekteihin. Hyvän 
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tekeminen sekä oman yhteisön sisällä että sen ulkopuolella opettaa sekä muista 
huolehtimista että vahvistaa ihmisen omaa sisäistä hyvinvointia ja tunnetta elämän 
merkityksellisyydestä. 

 
Ihmisen kehityksen idea läpäisee kaiken steinerkoulussa harjoitettavan opetus- ja 
kasvatustoiminnan.  Espoon Steinerkoulu osallistuu erilaisiin kansainvälisiin 
avustusprojekteihin. Osallistuminen käytännön avustustoimintaan edistää oppilaan kasvua 
ottamaan vastuuta maailmasta. Globaalien kriisien ja katastrofien yhteydessä huomion 
kiinnittäminen käytännön pelastustoimintaan kasvattaa opiskelijan omaa aktiivisuutta ja 
pyrkii estämään nuorta vaipumasta välinpitämättömyyteen. 

Keskusteleva opetus tarjoaa mahdollisuuksia vuorovaikutteisen ja innostavan ilmapiirin 
luomiseen. Mitä isompia oppilaat ovat, sitä tärkeämpää on, että toimintakulttuurissa ei 
keskitytä liikaa kuunteluun perustuvaan oppimiseen, hiljaa olemiseen ja että tuetaan 
riittävästi kyselemistä. Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa ovat tärkeitä 
globaalissa maailmassa toimimisen taitojen kehittymiselle. Hyvät kansalaistaidot (mm. 
kriittinen tiedonhallinta, kyky ja halu vaikuttaa), tietotekniset valmiudet ja sosiaaliset kyvyt 
(kyky itseilmaisuun, toisten huomioon ottaminen, vastuu ryhmän työskentelystä) antavat 
oppilaille vaikutusmahdollisuuksia myös opintojen jälkeen.  

 

4.2.6 Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen 

Luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys ovat merkittävässä asemassa Espoon 
Steinerkoulun opetussuunnitelmassa ja koulun arjessa. Oppilaiden luontosuhdetta pyritään 
rakentamaan luontoretkien, havainnoinnin ja elämyksellisyyden kautta. Ruokailuissa ja 
hankinnoissa pyritään ottamaan eettisyys, kestävän kehityksen periaatteet ja 
ympäristöystävällisyys huomioon ensisijaisina kriteereinä. Opinnoissa ympäristön 
arvostaminen ja toiminta ja siitä huolehtiminen, sekä luonnonmukainen ruuantuotanto ovat 
tärkeässä asemassa. Oppilaat tutustuvat myös kokemuksellisesti ruuantuotantoon mm. 
monialaisen talonpoikaisjakso -oppikokonaisuuden aikana. Espoon Steinerkoulussa 
pyritään tekemään yhteistyötä eri ympäristöjärjestöjen kanssa luonto-, ympäristö- ja 
ilmastoaiheiden käsittelyssä. 

Keskeisenä päämääränä Espoon Steinerkoulussa on kasvaminen 
ympäristövastuullisuuteen. Tähän tarjotaan myönteisiä ja mielekkäitä luonto- ja 
osallistumiskokemuksia sekä tietoa ja käytännön toimintamalleja. Nämä yhdessä sytyttävät 
halun sitoutua kestävän kehityksen periaatteisiin ja toimia sen mukaisesti. 

Espoon Steinerkoulussa tehdään todellisia tekoja eli vähennetään ympäristökuormitusta ja 
samalla lisätään oppilaiden osallisuutta ja ekososiaalista sivistystä. Alaluokkien oppilaille 
välitetään yksinkertaisuudessaan puhuttelevia tapoja (esimerkiksi Roska päivässä -liike, 
energiansäästöviikko) toimia kestävän kehityksen hengessä.  Ympäristökasvatukseen ja 
kestävän elämäntapaan liittyvät toimenpiteet konkretisoidaan yhteisellä työskentelyllä. 
Oppivassa yhteisössä kaikki sen jäsenet oppivat toisiltaan. Aikuisten esimerkin voima on 
merkittävä kestävän elämäntavan rakentumisessa.   
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4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat 

4.3.1 Oppimisympäristöt 

Koska oppimista tapahtuu kaikkialla, on oppimisympäristökin kaikkialla. Oppilaiden kannalta 
mielekkäintä oppimista tapahtuu paljon koulurakennuksen ulkopuolella, kuten luonnossa, 
museoissa, taidenäyttelyissä ja muissa opintokäyntikohteissa. Oppimista tapahtuu myös 
internetissä ja muissa medioissa, kaverien ja sosiaalisen median kautta sekä harrastuksissa 
ja kerhoissa.  

Tiedon hankkiminen ja tuottaminen on demokratisoitunut. Yksityiskohtaisen tiedon 
opettamisella ei ole aiempaa merkitystä, koska se on kenen tahansa saatavilla ja milloin 
tahansa esiin näppäiltävissä. Merkitystä on sen sijaan kokemuksellisella ja viisautta 
lähestyvällä tiedolla. Koulun arvo oppimispaikkana tulee keskeisesti  sen kyvystä synnyttää 
oikeita sosiaalisia ryhmiä ja tarjota mahdollisuuksia aidolle ihmisten väliselle kohtaamiselle.  

Se, että yksilön oppiminen tapahtuu perheen, vertaisryhmien, median, työn, koulun ja 
vapaa-ajan organisaatioiden yhteydessä, vain korostaa oppimisen sosiaalista luonnetta. 
Espoon Steinerkoulu pyrkii suosimaan oppimisympäristöjä, jotka aktivoivat oppilaita ja 
antavat heille mahdollisuuksia monipuolisiin ja moniaistisiin oppimistapoihin. Oppilaat 
otetaan aktiivisesti mukaan opetusympäristön kehittämiseen. 

Espoon Steinerkoulussa pyritään luomaan rauhallinen, kiireetön ja turvallinen 
oppimisympäristö. Luovassa oppimisprosessissa huomioidaan opittujen asioiden ja omien 
ajatusten hautomisen ja kypsyttelyn merkitys. Koulussa rakennetaan oppimisympäristöä, 
joka mahdollistaa ikävaiheen mukaista ohjattua vapauteen kasvamista. Oleellista on 
luovuuteen kannustava ilmapiiri ilman virheiden tekemisen ja arvostelun pelkoa. 
Oppimisympäristö voi olla sekä esteettisesti että älyllisesti innostava. Hyvään opiskeluun ja 
harjoitteluun liittyy sekä kyky nauttia tekemästään että sisäinen motivaatio. 

Espoon Steinerkoulun koulurakennus tarjoaa opiskelijoille miellyttävän oppimisympäristön. 
Tilat on suunniteltu steinerpedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi eri ikäkausien opetukseen.  
Koulun luokkatilat ohjaavat erilaisten aktivoivien opetustapojen käyttöön. Esimerkiksi 
pienimpien oppilaiden luokat on rakennettu muunneltaviksi monipuolista, liikkeen, leikin ja 
toiminnan kautta tapahtuvaa oppimista varten. Oppimistilojen muodot, väritys, tilan käyttö, 
kalusteet, opetus- ja opiskeluvälineet tukevat kasvatus- ja opetustyötä ja pedagogisia 
tavoitteita ja vaikuttavat myönteisesti tavoiteltaviin tuloksiin.  

Espoon Steinerkoulussa opiskellaan luokkamuotoisesti, tutussa ryhmässä. Koulussa 
jokaisella oppilaansa on oma kotiluokkansa ja luokanopettajansa tai -ohjaajansa. Tämä 
lisää oppilaan turvallisuudentunnetta. Kotiluokkien lisäksi koulussa on erikoisluokkia ja 
monitoimitila, joissa opiskelua voidaan monipuolistaa ja mahdollistaa henkilökohtaisia 
oppimispolkuja esimerkiksi tietotekniikan avulla. Monitoimitilassa oppilaiden käytössä oleva 
tietotekniikka ja rauhalliset opiskelutilat palvelevat ikäkauden mukaan käytettynä oppimista. 
Monitoimitila toimii lisäksi rauhallisena opiskelutilana, jossa oppilaat voivat ohjatusti 
harjoittaa itsenäisen tiedonhankinnan taitoja. 

Opetusta elävöitetään retkillä lähiympäristön luontoon sekä tutustumismatkoilla lähialueen 
kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, oppimiskohteisiin, museoihin, taidenäyttelyihin ja historiallisiin 
kohteisiin. Konkreettinen kestävään elämäntapaan kasvaminen edellyttää 
oppimisympäristön laajentamista luonnonympäristöön. Koulun oppimisympäristöjen 
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kehittämisessä huomioidaan luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset. Luontoympäristö ja 
viheralueet vähentävät esimerkiksi ylivilkkauden oireita. Lisäksi luonnonympäristössä 
stressistä, älyllisestä, tunneperäisestä ja fyysisestä kuormituksesta palautuminen on 
nopeampaa kuin rakennetussa ympäristössä.  

Koulun lähiympäristöä, kuten urheilukenttiä, ja metsiä hyödynnetään aktiivisesti opetusta 
suunniteltaessa. Kun metsä ja luonnonympäristöt ovat keskeistä oppimisympäristöä, on 
paremmat mahdollisuudet, että oppilaille kehittyy oma luontosuhde,  ymmärrys esimerkiksi 
metsän sisäisestä arvosta ja luonnon kauneudesta. Tällöin luonto koetaan itsessään 
arvokkaaksi, ja esimerkiksi ilmansaasteiden takia sukupuuttoon kuolevan lajin kohtalo 
ymmärretään huonoksi asiaksi, vaikka sillä ei olisikaan merkitystä ihmislajin etujen ja 
välineellisten arvojen näkökulmasta.  

Oppimisympäristöä monipuolistetaan ja oppiainerajoja murretaan oppilaiden ikävaihe 
huomioiden näytelmäprojekteilla, erilaisilla kotimaahan ja ulkomaille suuntautuneilla 
matkoilla, retkillä ja leirikouluilla. Erityisesti perusopetuksen viimeisillä luokilla ja lukiossa 
monipuolisiin oppimisympäristöihin ja työskentelytapoihin kuuluvat myös työharjoittelut ja 
muut koulun ulkopuolisten tahojen kanssa toteutettavat projektit.  

 

 
4.3.2 Työtavat 

Espoon Steinerkoulun työtapoja kuvaavat sanat: monipuolisuus, kokemuksellisuus, 
elämyksellisyys, toiminnallisuus, moniaistisuus ja vuorovaikutteisuus. Espoon 
Steinerkoulussa suositaan oppilasta aktivoivia työtapoja, yhteistoiminnallisuutta sekä 
mielikuvitusta kehittävää ja tutkivaa oppimista. Työtapojen valinnassa korostuvat 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmat ja eri ikäkausiin ja erilaisiin oppimistilanteisiin 
soveltuvat työtavat. Opetusta eheytetään oppiaineiden integraation avulla. Oppilaan 
yksilöllisyys huomioidaan eriyttämällä opetusta tarpeen mukaan. 

 

4.3.3 Leikki, draama ja teatteri 

Tärkeä osa lapsi- ja elämälähtöistä ajattelua on leikki. Erityisesti steinerpedagogisessa 
alkuopetuksessa leikki on osa rikasta toiminnallista ja luovaa oppimista. Lapsen maailma 
täyttyy leikistä ja mielikuvituksesta. Aikuisen tehtävä on turvata lapsen mahdollisuus 
kiireettömään leikkiin. Hyvä arki rakentuu siis leikistä, jossa on vapautta, iloa ja 
mielikuvitusta. 

Leikki on lapsen tapa olla maailmassa ja oppia. Siksi steinerpedagogiikassa pyritään 
hyödyntämään erilaiset leikin muodot. Roolileikit, sääntöleikit, rakenteluleikit, erilaiset 
fröbeliläiset sovellukset sekä näytelmälliset leikit, kuten satuleikit, draama ja pedagoginen 
nukketeatteri, ovat alkuopetuksessa aktivoivaa osallisuutta ja hyvinvointia lisäävä 
mahdollisuus. 

Läheistä sukua leikille on draamakasvatus. Draamapedagogiikkaa hyödynnetään kaikilla 
luokka-asteilla. Ilmaisutaidon lisäksi opitaan ryhmätyöskentelyä, toisten huomioon ottamista, 
läsnäoloa, itsetuntemusta ja kulloinkin opiskeltavaa aihetta. Sekä draamakasvatus että 
teatteritaide soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi historian opetuksen elävöittämiseen. 
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Varsinaisesti esitykseen tähtäävä laajempi teatteritaideproduktio toteutetaan usein 
viidennellä ja kahdeksannella luokalla. 

 

4.3.4 Taiteellinen toiminta, kerronta ja kuvaopetus 

Espoon Steinerkoulussa taide on keskeinen osa toiminnallisuutta ja tekemällä oppimista. 
Opetuksen käytäntö pyritään perustamaan luovaan ja taiteelliseen prosessiin. Musiikilla, 
eurytmialla, laululla, piirtämisellä, maalaamisella, näyttelemisellä, nukketeatterilla ja monella 
muulla taiteellisella ilmaisutavalla on erityinen merkitys ihmisen tunne-elämän, sielullisen 
tasapainon, itseluottamuksen ja luovuuden kehitykselle  ja niitä käytetään monipuolisesti 
opetuksessa. 
Espoon Steinerkoulu pyrkii toimintakulttuurillaan tukemaan humaanin ihmisyyden 
rakentamista sekä synnyttämään oppilaissa kiinnostusta ja rakkautta taiteisiin ja kulttuuriin. 
Ihmisestä tulee kokonainen ihminen musiikin, eurytmian, kuvataiteen, kirjallisuuden, 
teatterin ja draaman avulla. Taide nähdään tunne-elämän kehittäjänä, mielikuvituksen 
rikastuttajana, sosiaalisuuden vahvistajana sekä pohjan luojana itsenäiselle ajattelulle ja 
itsetuntemukselle. 

Taide eri muodoissaan nähdään hyvinvointia lisäävänä tekijänä niin koulussa kuin 
muussakin elämässä. Taidekasvatuksella pyritään kehittämään laadullisten erojen 
tajuamista, joka on arvostelukyvyn perusta. Erillisten taideaineiden lisäksi taidetta pidetään 
tärkeänä työtapana ja ilmaisun välineenä kaikissa oppiaineissa.  Opettaja pyrkii olemaan 
eräänlainen opetustaiteilija ja saamaan koko oppimistilanteen luovaksi ja taiteelliseksi 
tapahtumaksi. Taiteen tuominen mukaan oppimisprosessiin lisää oppilaiden osallisuutta, 
hyvinvointia ja yleensä myös intoa ja motivaatiota.  . 

 
4.3.5 Tutkiva oppiminen 

Espoon Steinerkoulun tavoitteena on kasvattaa oppilas itsenäisesti ajattelevaksi 
kansalaiseksi.  Tärkeänä osana tämän arvon toteutumiselle ovat tutkiva oppimisyhteisö ja 
monipuoliset, oppilaslähtöiset keskustelut.  Keskustelutaitoja harjoitellessa on selvää, että 
myös kielenkäyttötaito kehittyy ja sen myötä ajattelun taito. Tärkeätä on kuunnella 
oppilaiden kysymyksiä ja kehittää niitä.  

Opettaja ohjaa oppilaita kasvamaan itsenäiseen ajatteluun korostamatta omia mielipiteitään 
ja valmiita vastauksia. Oppilaan tulee myös ikätasonsa mukaisesti kyetä arvioimaan 
kriittisesti oppiaineiden sisältöihin liittyviä oletuksia ja kyseenalaistaa niitä sekä tehdä 
johtopäätöksiä. Opettajan tehtävänä on varmistaa, että oppilas ymmärtää aiheeseen 
liittyvän käsitteistön. Lisäksi hän luo olosuhteet pohtivalle keskustelulle ja lisää näin 
opiskelujen merkityksellisyyttä oppilaalle. 

 

4.3.6 Tieto- ja viestintätekniikka 

Espoon Steinerkoulussa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa harkitusti 
tarkoituksenmukaisella tavalla oppimisympäristön monipuolistamiseen, oppilaiden 
osallisuuden ja yhteisöllisen työskentelyn lisäämiseen, sekä yksilöllisten oppimispolkujen 
mahdollistamiseen. Espoon Steinerkoulussa opitaan teknologian perustaidot ja vastuullinen 
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käyttö oppilaiden ikäkauden huomioonottaen. Tietotekniikkaa ja mediaa käytettäessä 
pyritään siihen, että oppilas on mahdollisimman usein aktiivinen toimija ja uuden luoja, 
harvemmin passiivinen vastaanottaja. Esimerkiksi ohjelmoinnin perusteita opitaan 
eurytmialiikunnassa liikkeen avulla. Espoon Steinerkoululle on tehty Tieto- ja 
viestintästrategia. 

Tietotekniikka tuodaan opetukseen ikävaiheet huomioiden. Alaluokilla ei tueta istuvaa 
elämäntapaa, ja siksi suositaan tieto- ja viestintäteknologian toiminnallista ja yhteisöllistä 
hyödyntämistä. Luokilla 1 – 2 pulpettisidonnaisuutta, oppiaine- ja oppimateriaalilähtöisyyttä 
ja tietoteknologiaa korvataan usein toiminnallisuuden, taiteen ja liikunnan, leikin ja 
mielikuvituksen keinoin. 

Tieto- ja viestintäteknologialla on alkuopetuksen jälkeen oma roolinsa myös 
tiedonhankintataitojen suhteen.  Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää 
oppimisen tukena yhdessä sovittavilla tavoilla. On tärkeää varmistaa kaikkien oppilaiden 
tasa-arvoiset lähtökohdat tieto- ja viestintäteknologiaa käytettäessä. Tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödyntäviä projekteja voivat olla erilaiset oppilaiden tekemät 
animaatiot, lyhytelokuvat, sähköiset oppiympäristöt (vihot, blogit jne) ja digitarinat. Yksin 
tekemisen sijaan suositaan yhdessä tekemistä. 

 

4.3.7 Itse tuotettu oppimateriaali 

Espoon Steinerkoulussa korostetaan oppimateriaalien valmistamista itse. Opettaja pyrkii 
kehittämään aidosti luovaa, toiminnallista, etsivää ja avointa pedagogiikkaa. Oppimateriaalia 
valmistamalla oppilas saa omakohtaisen suhteen käsiteltyihin asioihin. Työvihkojen ja 
portfolioiden tekeminen avaa mahdollisuuksia sekä tahdon kasvatukselle että luovuudelle. 
Tärkeää on saada oppilaat muuttumaan passiivisista tarkkailijoista aktiivisiksi osallistujiksi.  

Työvihkotyöskentely (myös sähköisessä muodossa) mahdollistaa oppilaan yksilölliset 
ratkaisut. Kyse on opetuksen omakohtaistamisesta ja taiteellistamisesta. 

 

4.3.8 Keskusteleva opetus 

Dialogisessa opetuksessa oppilas ei ole niinkään sisällön vastaanottaja vaan myös sisällön 
rakentaja ja luoja. Oppilaiden kasvaessa osallistavuutta lisätään erityisesti keskustelun 
keinoin, joten dialoginen opetus lisääntyy vähitellen ja vuosittain. Kyselevä ja keskusteleva 
opetustyyli toimii hyvin esimerkiksi reaaliaineissa yläkouluikäisten ja lukiolaisten kanssa. 
Kyse on ajatusten vaihdosta, yhdessä ajattelusta ja ihmettelystä.  

Opettaja on pelkkien faktojen sijaan kiinnostunut myös faktojen perusteluista ja 
ajatusprosesseista. Hyvä kysymys aktivoi ja opettaa ajattelua, myös moraalista ajattelua. 
Kysymysten herättelyä ja omakohtaiseen pohdintaan kannustamista voi pitää yhtenä koulun 
päätehtävänä. 
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4.3.9 Rytmi oppimisessa 

Rytmillä on keskeinen ja hyvin moninainen merkitys steinerpedagogiikassa sovellettavissa 
työtavoissa. Sen lisäksi, että tuetaan lapsen kasvamista omassa yksilöllisessä rytmissä ja 
oman ikävaiheensa mukaisesti, rytmillä on sitä tärkeämpi osa elämässä ja oppimisessa, 
mitä pienemmästä lapsesta on kyse. Niin yksittäisellä oppitunnilla, koulupäivässä, jakso-
opetuksessa kuin kouluvuodessakin huomioidaan kokemuksellinen tasapaino 
kuuntelemisen ja osallistumisen, keskittymisen ja rentoutumisen, henkisen ja fyysisen työn, 
liikkeen ja levon sekä havainnoinnin ja tekemisen välillä.  Lukujärjestyksen rytmittäminen ja 
eri oppiaineiden jaksottaminen on tärkeää. Myös kouluvuotta rytmitetään ja tasapainotetaan 
vuodesta toiseen toistuvilla vuodenkiertoon liittyvillä juhlilla. 

Vuosiluokilla 1–8 steinerkoulussa on useita oppimista tukevia käytäntöjä: pitkäkestoiset 
oppilas-opettaja-suhteet, opetuksen rytmittäminen päivä- ja viikko- ja vuositasolla luku-, 
taito- ja taideaineiden vuorottelu, vuodenaikojen vaihtelu ja erilaiset lukuvuotta rytmittävät  
juhlat. Juhlistaminen lisää sekä yhteisöllistä yhteenkuuluvuuden tunnetta että tuo arkeen 
lisää iloa ja myönteisyyttä, joka puolestaan vahvistaa yhteisön jäsenten hyvinvointia ja 
elämäntyytyväisyyttä.  

Rytmittämisellä pyritään kaikilla vuosiluokilla aktivoimaan oppilaan tarkkaavaisuutta, 
kehittämään keskittymiskykyä ja sisällönhallintaa. Yksittäisissä oppiaineissa  myös 
oppisisältöjä rytmitetään erityisesti alkuopetuksessa, esimerkiksi kertotauluja opetellaan 
rytmittämällä kehollisesti. Aiemmin opittuja asioita ja kokemuksia syvennetään aiemmin 
opitun pohjalta vaihtelemalla  itsenäistä, käytännöllistä ja yhteistoiminnallista 
työskentelytapaa.    

Pääasiassa oppimisen vaiheita on kolme: uuden aiheen esittely ja käsittely, sen 
muisteleminen ja aiheesta keskustelu. Opiskelijoita kannustetaan ilmaisemaan ajatuksiaan, 
ja opettaja ohjaa oppilaita ja opiskelijoita löytämään kokemusten, arviointien ja näkökulmien 
joukosta synteesin, käsitteitä ja tieteellisiä lainalaisuuksia ikäkautensa mukaisesti. Toinen 
vaihe seuraa pian ensimmäistä seuraavalla tunnilla. Kolmas käsitteenmuodostusta edistävä 
vaihe voi toteutua joko kolmannella tunnilla tai myöhemmin samana tai jopa seuraavana 
vuonna.  

4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 

Olipa oppimisen kohteena vesi, sähkö, avaruus, globalisaatio, ilmastonmuutos tai vaikka 
ihminen, aihetta on hyvä tarkastella monen eri aineen näkökulmasta. Ilmiölähtöinen ja 
eheyttävä ajattelutapa tehostaa ja elävöittää opetusta. Tuntijaolla ohjailtua ja oppiaineisiin 
paloiteltua lukujärjestystä viedään kohti laajempia kokonaisuuksia ja esimerkiksi arjen 
hallinnan ja itsestä huolehtimisen taitoja. Monialaiset oppimiskokonaisuudet tukevat myös 
opettajien pyrkimyksiä korvata yksin tekemistä yhteistyöllä. Ihanteena on kokonaisvaltainen 
ja monipuolinen ihminen, joka löytää itseään motivoivia oppimisen tapoja ilman, että eri 
kykyjen monipuolinen harjoittaminen unohtuu.  

Monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla murretaan oppiainelähtöistä kouluperinnettä. 
Ilmiöoppiminen, ilmiöperustainen oppiminen, teemaoppiminen, aihelähtöinen oppiminen, 
eheyttäminen, tiedonalalähtöinen eheyttäminen, projektioppiminen ja tutkiva oppiminen 
kuvaavat kaikki irtautumista oppiainejakoisesta ajattelusta. Sirpalemaisen tiedon sijaan 
tavoitellaan eheää ja kokonaisvaltaista kokemusta ja ymmärrystä. Oppiaineiden välistä 
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yhteistyötä tarvitaan, jotta oppilailla on mahdollisuus aiempaa mielekkäämpiin 
oppimiskokonaisuuksiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Monialaiset 
oppimiskokonaisuudet ovat toimintakulttuuria kehittävä ja oppimista eheyttävä työkalu. 

Koulu voi näyttäytyä oppilaalle liian oppiainejakoisena ja sirpalemaisena. 
Oppiainejakoisuutta murretaan sekä seitsemällä laaja-alaisen osaamisen alueella, jotka 
läpäisevät kaikkia oppiaineita, että monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla. 

Ilmiölähtöisessä oppimisessa hyödynnetään mitä moninaisimpia tapoja koko koulun 
yhteisestä teemasta yksittäisten oppiaineiden sisäisiin projekteihin. Lähtökohta 
ilmiölähtöisessä oppimisessa on monitieteinen ja tieteitä integroiva aiheesta käsin lähtevä 
oppiminen. Suurimpia rikkauksia tämän tyyppisen opetuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa on opettajien välinen aito yhteistyö. Innostus voi tarttua oppilaisiin, ja 
oppilaiden toimijuus ja osallisuus vahvistuu. 

Eheyttävää oppimista toteutetaan Espoon Steinerkoulussa esimerkiksi leirikoulujen, 
teemapäivien, -viikkojen ja -vuosien, opintokäyntien, vierailijoiden ja tapahtumien avulla. 
Myös johdonmukainen portfoliometodin käyttö toimii oppimista eheyttävästi. Toisinaan 
voidaan opiskella samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti, 
tai samaan teemaan liittyvät asiat voidaan suunnitella loogisesti toisiaan täydentäviksi, 
peräkkäin opiskeltaviksi jaksoiksi. Esimerkiksi parin kolmen opettajan yhteisellä monialaisen 
oppimiskokonaisuuden suunnittelulla ja toteutuksella lisätään oppimisen mielekkyyttä ja 
yhteistyön kulttuuria. Oppilaiden aktiivisuutta tuetaan ottamalla heidät mukaan jo 
suunnitteluvaiheessa. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia voidaan toteuttaa 
oppilaslähtöisesti, koko luokan tai koulun tasolla tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat pitkäkestoisia eheyttäviä projekteja, joiden 
toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita, opettajia ja oppilaita. 

Sekä monialaisia oppimiskokonaisuuksia että eheyttämistä ylipäätään voidaan toteuttaa     

• rinnastamalla     eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa 
oppiaineessa     samanaikaisesti     

• jaksottamalla     eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin     
opiskeltaviksi     

• toteuttamalla oppilaita yhdistäviä ja toiminnallisia     aktiviteetteja kuten teemapäiviä, 
erilaisia tapahtumia,     kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja 

Lisäksi eheyttämistä toteutetaan muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia 
kuten valtioneuvoston asetuksessa määritelty ympäristöoppi-oppiaine, joka muodostuu     
viidestä eri oppiaineesta (fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto) 

Espoon Steinerkoulussa toteutetaan seuraavia monialaisia kokonaisuuksia vähintään viikon 
pituisina kokonaisuuksina. Monialaisia kokonaisuuksia kehitetään vuosittain. Luokanopettaja 
ja luokanohjaaja vastaavat luokkiensa osalta monialaisten oppimiskokonaisuuksien 
suunnittelusta ja huolehtivat niiden toteuttamisesta yhteistyössä koulun muun henkilöstön 
kanssa. 
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4.4.1 Vuosiluokat 1 ja 2.: Luonto ja lähiympäristö 

Viikoittaisiin kävely- ja luontoretkiin yhdistyy luontevasti luonnon havainnointi ja tutkiminen. 
Metsäympäristössä harjoitellaan sosiaalisia taitoja leikkien avulla. Oppilaat voivat 
esimerkiksi rakentaa majan metsässä. Majanrakentamisessa oppilaat luontaisesti ryhtyvät 
johtamaan toimintaa, suunnittelevat ja ovat vähän kuin työnjohtajia. Työnjako, 
rakennustarvikkeiden hankinta ja toisaalta varsinainen rakentelu ohjautuvat keskinäisten 
sopimusten pohjalta. Omaperäiset majat voidaan dokumentoida kuvaamalla ja vaikkapa 
julkaista koulun viestintäkanavilla. 

Metsäretkillä liikunnalliset, taiteelliset, sosiaaliset ja luontoon liittyvät tavoitteet yhdistyvät. 
Tällöin oppimiskokonaisuuteen liittyy myös tieto- ja viestintäteknologinen ulottuvuus. 
Metsäretkiä voidaan tehdä yhdessä 6. luokan eli kummiluokan kanssa. Ensimmäisellä 
luokalla voidaan järjestää esimerkiksi metsäkoulu yhdessä kummiluokan (6.lk) kanssa. 
Viikon kestävässä metsäkoulussa kaikki opiskelu voidaan järjestää koulun lähimetsässä. 
Metsäkouluun voi sisältyä ympäristöoppia, matematiikkaa, äidinkieltä, kuvataidetta ja 
liikuntaa. Metsäkoulu kehittää yhteisöllisyyttä. Metsäkoulu on helppo toteuttaa koulun 
sijainnin vuoksi. 

Toisella luokalla viljelykseen voidaan tutustua sisäviljelyn ja/tai ulkoviljelyn avulla. 
Sisäviljelyksessä viljely tuodaan mahdollisuuksien mukaan luokkatilaan. Tällöin kasvien 
kasvuprosessia voidaan tutkia ja toteuttaa koko lukuvuoden ajan. Ulkoviljelyyn on hyvä 
tutustua toisen luokan keväällä. Espoon Steinerkoululla on Suurpellossa omat viljelylaatikot, 
joita käytetään opetuksen apuna. Myös perheet voivat osallistua ulkoviljelyn toteuttamiseen 
koulun loma-aikana. Tämä laaja-alainen oppimiskokonaisuus voi sisältää esimerkiksi 
äidinkieltä, ympäristöoppia, kuvataidetta, tietotekniikkaa, matematiikkaa ja liikuntaa. 
 

4.4.2 Vuosiluokka 3: Talonpoikaisjakso 

Espoon Steinerkoulun talonpoikaisjaksolla 3. luokalla tutustutaan entisajan kyläyhteisöön 
työtapoineen. Jaksolla tarkastellaan monipuolisesti muun muassa maalaistalon elämää, 
viljelykasveja, eläinten hoitoa, tuotteiden työstämistä käyttötarvikkeiksi, työkaluja, tarve-
esineitä, arkielämän tapoja ja juhlien viettoa sekä erilaisia käsityöläisammatteja. Näihin 
liittyen tehdään myös käytännön työtä, esimerkiksi viljellään hyötykasveja käytössämme 
olevalla Suurpellon viljelylavalla tai muussa ulkotilassa.  

Talonpoikaisjaksolla opetellaan maan muokkausta, siementen kylvämistä, kasvien 
hoitamista sekä sadon korjaamista ja käsittelyä. Työn ohessa harjoitellaan sosiaalisuutta, 
tilan ja mahdollisuuksien antamista myös toisille sekä vastuullisuutta viljelyksestä 
huolehtimisesta kesän aikana. Käytännön taitoja harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan 
leipomalla leipää, valmistamalla voita ja juustoa, karstaamalla ja kehräämällä villaa, 
valmistamalla kynttilöitä jne. Jaksoon liittyviä retkiä voidaan järjestää esimerkiksi 
Seurasaaren ulkomuseoon, Talomuseo Glimsiin tms. Kesän aikana oppilaat valmistavat 
myös pienen rakennuksen käyttäen mahdollisimman paljon luonnonmateriaaleja. 

Tähän oppimiskokonaisuuteen voidaan integroida äidinkieltä, matematiikkaa, 
ympäristöoppia, kuvataidetta, tekstiilityötä, eurytmiaa, liikuntaa ja tietotekniikkaa kuvaamalla 
työvaiheita ja julkaisemalla kuvia koulun sivuilla. 
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4.4.3 Vuosiluokka 4: Pohjoismaiset mytologiat 

Espoon Steinerkoulussa osa neljännen luokan kertomusaineistoa on pohjoismainen 
mytologia, erityisesti Kalevala. Omaan kansanrunouteen tutustutaan toisaalta 
yleissivistyksen takia, toisaalta se tukee ja syventää kotiseutuhistorian opetusta. Erityisesti 
äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen liittyvään Kalevala-projektiin voi integroitua 
esimerkiksi käsityötä, musiikkia, kuvataidetta, draamaa ja historiaa. Lopputuotoksena voi 
olla esimerkiksi musiikkiesitys, näytelmä tai taidenäyttely. 

Tähän oppimiskokonaisuuteen voidaan integroida äidinkieltä, musiikkia, ympäristöoppia, 
kuvataidetta, tekstiilityötä, eurytmiaa, liikuntaa ja tietotekniikkaa kuvaamalla työvaiheita ja 
julkaisemalla kuvia koulun sivuilla. 

 
4.4.4 Vuosiluokka 4: Kotiseudun historia 

Espoon Steinerkoulussa neljännellä luokalla luodaan kuva omasta kulttuurihistoriasta ja 
oman asuinalueen kehityksestä, jotta lapsi tuntee hyvin lähiympäristöään ja sen historiaa. 
Lähiseudun historia-projekti integroituu osittain esimerkiksi ympäristöoppiin ja maantietoon. 
Kotiseudun historia oppimiskokonaisuuteen liittyen pyritään myös vierailemaan useissa 
historiallisissa kohteissa. Opetus on ikävaiheen mukaisesti mahdollisimman toiminnallista ja 
havainnollista. 

Tähän oppimiskokonaisuuteen voidaan integroida äidinkieltä, historiaa, ympäristöoppia, 
maantietoa kuvataidetta, liikuntaa ja tietotekniikkaa kuvaamalla työvaiheita ja julkaisemalla 
kuvia koulun sivuilla. 

4.4.5 Vuosiluokka 5: Antiikin Kreikka 

Viidennen luokan teemoihin kuuluu antiikin Kreikka. Teema näkyy mm. historian sisällöissä 
ja mm. liikunnan sisällöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu mm. perinteiset antiikin Kreikan 
olympialaisten lajit, kuten juoksu, keihään- ja kiekonheitto, paini ja hyppylajit.  

Teeman ympärille voidaan mm. järjestää Olympialaiset yhdessä muiden steinerkoulujen 
kanssa. Olympialaisissa saa kokeilla kilpailua turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä, 
jossa  korostetaan sitä, että mitattavan tuloksen ohella kreikkalaiseen tapaan kaunis tyyli on 
myös tärkeää. Olympialaisten ympärille on luontevaa koota monialainen 
oppimiskokonaisuus historian, liikunnan, käsityön, matematiikan ja kuvataiteen ympärille. 
Olympialaiset ovat myös hyvä tilaisuus tiiviiseen kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. 

Tähän oppimiskokonaisuuteen voidaan integroida äidinkieltä, historiaa, kuvataidetta, 
eurytmiaa, liikuntaa ja tietotekniikkaa kuvaamalla työvaiheita ja julkaisemalla kuvia koulun 
sivuilla. 

 

4.4.6 Vuosiluokka 5: Taideprojekti 

Viidennellä luokalla voidaan toteuttaa esimerkiksi monitaiteellinen yhteistyöprojekti.  Projekti 
voi olla esimerkiksi näytelmä, joka voidaan toteuttaa monialaisena oppimiskokonaisuutena, 
johon voi liittää mm. historiaa, äidinkieltä, kuvataidetta, musiikkia jne. Koko luokan yhteinen 
projekti tukee ryhmän sosiaalisten suhteiden vahvistumista ja ryhmähengen kehittymistä. 
Opitaan ryhmätyöskentelyä ja toisten huomioimista. Oppilaat pääsevät ottamaan vastuuta 
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omista vastuualueistaan, mutta myös yhteisvastuullisuus korostuu ryhmän työskentelyssä. 
Projektin yhteydessä oppilaiden on luontevaa harjoitella yhteistyötä eri tahojen kanssa. 
Projektissa voidaan myös hyödyntää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. 

Tähän oppimiskokonaisuuteen voidaan integroida äidinkieltä, musiikkia, kuvataidetta, 
eurytmiaa, liikuntaa ja tietotekniikkaa kuvaamalla työvaiheita ja julkaisemalla kuvia koulun 
sivuilla. 

 

4.4.7 Vuosiluokka 6: Historia 

Kuudennen luokan opetussisällöissä on paljon aiheita, joita voidaan käsitellä monialaisella 
oppimiskokonaisuudella, kuten portfoliotyöskentelyllä. Yksi tähän hyvin sopiva aihe on 
esimerkiksi antiikin Rooman  aika tai keskiajan historia. Historiaan voidaan perehtyä 
monialaisesti esimerkiksi uskonnon, kuvataiteen, musiikin, kotitalouden, kielten ja käsitöiden 
opetuksessa. Teemaa täydennetään erilaisilla opintoretkillä, kuten museovierailuilla. Myös 
teatterin tai elokuvien tarjontaa voidaan hyödyntää opetuksessa. 

Tähän oppimiskokonaisuuteen voidaan integroida mm. äidinkieltä, uskontoa, kotitaloutta, 
eurytmiaa, kuvataidetta, tekstiilityötä, käsitöitä sekä tietotekniikkaa kuvaamalla työvaiheita ja 
julkaisemalla kuvia koulun sivuilla. 
 

4.4.8 Vuosiluokka 6: Kosketus luonnon ilmiöihin 

Yksi steinerkoulun perusajatuksista on tarjota oppilaille todellinen kosketus luonnonilmiöihin 
ja avata siten silmiä maailman kauneudelle. Ympäristöoppia opiskeltaessa ympäröivää 
luontoa - sen kasvillisuutta, puustoa, linnustoa ja muita eläimiä - voidaan tutkia luonnossa 
retkeilemällä ja sitä havainnoimalla. Ympäristöopin teemoja integroidaan muun muassa 
liikunnan, äidinkielen ja kuvataiteen oppiaineisiin. Matematiikassa voidaan tutkia ja tehdä 
erilaisia diagrammeja (kuten sateen määrä tietyn kuukauden aikana), omiin havaintoihin 
perustuen. Myös geomediaa voidaan käyttää opetuksen monipuolistamisessa.   

Espoon steinerkoulussa kuudennen luokan oppilaat toimivat kummiluokkana ensimmäiselle 
luokalle, joten kuudesluokkalaisten on luontevaa osallistua ensimmäisen luokan 
metsäretkiin ja majanrakennusprojekteihin  ja toimia sitä kautta myös vastuuta kantavina 
tukihenkilöinä.  

Tähän oppimiskokonaisuuteen voidaan integroida äidinkieltä, matematiikkaa, biologiaa, 
maantiedettä, eurytmiaa, liikuntaa ja tietotekniikkaa kuvaamalla työvaiheita ja julkaisemalla 
kuvia koulun sivuilla. 
 

4.4.9 Vuosiluokka 7. ja 9.: Perhe  

7.luokan monialainen oppikokonaisuus yhdistää maantiedon, uskonnon, kuvataiteen, 
kotitalouden ja mahdollisesti englannin oppisisältöjä. Opiskeluun voi hyvin yhdistää myös 
ajankohtaisen median seurantaa. Oppikokonaisuus tarjoaa oivan mahdollisuuden 
ryhmätyöskentelyyn sekä yhteistyöhön 9. luokan kanssa 

Seitsemännen luokan oppilaat tutustuvat kuvitteellisen maahanmuuttajaperheen kautta 
Aasian, Afrikan ja Oseanian maantietoon ja kulttuuriin. Oppilaat tutustuvat perheen 
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elämään, uskontoon ja maan kulttuuriin perheen kotimaassa. Oppilaat pohtivat myös 
muuton syitä. Aihetta voi laajentaa uskontoon (perheen uskontoon tutustuminen), 
kuvataiteeseen (perheen kotimaan tai maanosan kartta), kotitalouteen (tutkittavan maan 
ruoan valmistus) ja englannin kieleen (esim. perheen kirje kotimaasta muuttomaahan 
sukulaiselle tai kouluun). 

 
Yhdeksännen luokan oppilaat tutustuvat maahanmuuttoon ja sen syihin kuvitteellisten 
perheiden kautta. Opiskelijat tutustuvat myös suomalaiseen yhteiskuntaan, lakeihin ja 
normeihin  maahanmuuttajan näkökulmasta. Oppilaiden kanssa voidaan pohtia 
kotouttamiskäytäntöjä, työllistymistä ja suomalaisen yhteiskunnan muutosta. Jaksolla 
voidaan tutustua aiheen käsittelyyn mediassa. Aihetta voi laajentaa myös 9. luokalla 
uskontoon (perheen uskontoon tutustuminen), kuvataiteeseen (perheen kotimaan tai 
maanosan kartta), kotitalouteen (tutkittavan maan ruoan valmistus) ja englannin kieleen 
(esim. perheen kirje kotimaasta muuttomaahan sukulaiselle tai kouluun).  

Tähän oppimiskokonaisuuteen voidaan integroida äidinkieltä, matematiikkaa (tilastot), 
maantiedettä, uskontoa, kotitaloutta ja tietotekniikkaa. 
 

4.4.10 Vuosiluokka 8: Sääilmiöiden tutkimista monialaisesti 

Kahdeksannella luokalla oppilaat suuntautuvat yhä enemmän tutkimaan koko maailmaa. 
Maantiedon opetus palvelee hyvin vuorovaikutusta nuoren oman minuuden ja maailman 
välillä. Kahdeksannella luokalla monialainen oppimiskokonaisuus sääilmiöistä pitää 
sisällään säätyyppien tutkimisen ja sään muuttuvien mallien käsittelemisen, sekä  
meteorologisten mittauksien tekemisen ja taulukoimisen, kuten lumen syvyyden, 
ilmanpaineen ja lämpötilan mittaamisen ja  pilvisyyden havainnoimisen ja taulukoimisen 
(maantieto). 

Pilvityyppejä käsitellään niin ikään maantiedossa, mutta niitä voidaan myös havainnoida 
kävelyretkellä ulkona koulun lähimaastossa (liikunta) ja eri pilvityyppejä voidaan maalata, 
valokuvata tai piirtää (kuvataide). Sääilmiöiden käsittelyä laajennetaan ottamalla mukaan 
ilmiön tarkastelu fysiikan tunneilla fysiikan näkökulmasta (esim. lämpölaajeneminen, 
höyrystyminen) ja matematiikassa aihe integroituu säähavainnoista tehtävien 
mittaustaulukoiden pohjalta sovellettuihin tilastomatematiikan tehtäviin.  

Luokassa voidaan tehdä kahden viikon ajan päivittäistä säähavainnointia ja mittausta, 
taulukoimalla esimerkiksi maaliskuussa lumen syvyyttä, ilman painetta, pilvisyyttä ja ilman 
lämpötilaa. Sääilmiöiden tarkastelussa yhdistyy maantieto, fysiikka, matematiikka, 
kuvataide, ja liikunta. Aiheen opiskelua voi vielä laajentaa esimerkiksi äidinkielen kautta 
näyttelemällä eri sääilmiöitä draaman keinoin. 

Tähän oppimiskokonaisuuteen voidaan integroida liikuntaa, matematiikkaa, maantiedettä, 
uskontoa, fysiikkaa ja tietotekniikkaa. 

 

4.4.11 8. lk Ravinto 
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Kahdeksannella luokalla voidaan monialaisena oppimiskokonaisuutena käsitellä myös 
ravinnon merkitystä, koostumusta ja sen vaikutusta terveyteen. Asiaa voidaan lähestyä 
kemian, biologian, terveystiedon ja kotitalouden näkökulmista.  

 

Elämäntaidot 7. – 9. lk 

Elämäntaitojen opiskelu ohjaa oppilaita terveyden laaja-alaisuuden ymmärtämiseen ja 
kokonaisvaltaiseen hyvinvointitaitojen edistämiseen. Oppitunnit perustuvat positiivisen 
psykologian mukaiseen positiivisen oppimisen harjoituksiin ja tehtäviin. Tunneilla 
keskustellaan aiheista, kuten onnellisuus, vahvuudet, tunteet, tavoitteet, unelmat, hyvät 
ihmissuhteet ja hyvinvointi. Elämäntaitojen opetuksessa harjoitellaan myös rentoutumis- ja 
läsnäolotaitoja. 

Tähän oppimiskokonaisuuteen voidaan integroida äidinkieltä, liikuntaa, biologiaa, 
uskontoa/elämänkatsomustaitoa, terveystietoa. 
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LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄN KOULUTYÖN 
JÄRJESTÄMINEN  
 

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä               

Arvoperusta, oppimiskäsitys ja yhteinen toimintakulttuuri näkyvät vahvasti Espoon 
Steinerkoulun arjessa. Kaikessa koulun toiminnassa pyritään huomioimaan kasvatuksen ja 
opetuksen eheä kokonaisuus. Kaikella koulun toiminnalla rakennetaan perustaa oppilaiden 
hyvinvoinnille, kehitykselle ja hyvälle oppimiselle sekä huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta 
toiminnasta ja yhteistyöstä. Koulutyön harkitut pedagogiset käytännöt edistävät myös 
kestävää elämäntapaa.               

Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä 
sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Koulun tehtävänä on 
huolehtia oppilaan edun toteutumisesta. Koulu vastaa kaikista opetukseen, ohjaukseen, 
oppilashuollon ja tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhteisössä ja pyrkii 
vaikuttamaan ongelmiin ennaltaehkäisevästi hyvinvointia ylläpitäen. 

Koko koulun henkilöstöllä on yhteinen vastuu koko yhteisön hyvinvoinnista. Opettajat 
huolehtivat opetusryhmänsä turvallisesta ja kokonaisvaltaisesta toiminnasta. Opettajan 
tehtävänä on huolehtia oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja edistämisestä. 
Haasteiden ilmetessä opettaja huolehtii oppilaan oikeuksien toteutumisesta opetuksessa ja 
oppilashuollossa. Vuorovaikutteisen yhteistyön merkitys  kodin ja koulun välillä korostuu 
tällaisissa tilanteissa. 

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Oppilaan tulee osallistua  
säännöllisesti  koulutyöhön, suhtautua reilusti  ja arvostavasti kouluyhteisön jäseniin sekä  
noudattaa yhteisiä sääntöjä. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden ja koskemattomuuden 
kunnioittaminen on ehdotonta. Työrauhan vaaliminen  ja sovituista tehtävistä huolehtiminen 
kuuluu myös oppilaan tehtäviin. Perusopetuslaki velvoittaa oppilaan osallistumaan 
opetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti. Vapautus 
opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle vain tilapäisesti erityisestä syystä. 
Koulun tehtävänä on puuttua poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan koulutyössään. 
Koti ja koulu kasvatuskumppaneina ohjaavat ja tukevat oppilasta toiminnassaan ja 
kasvussaan.                     

                             

5.2 Yhteistyö      

Espoon Steinerkoulu tekee laajasti monipuolista yhteistyötä ja kehitystyötä laadukkaan 
perusopetuksen toteutumiseksi. Yhteistyötä suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan koko 
kouluyhteisön toimesta. Yhteistyötä tehdään myös läheisesti koulun ulkopuolisten 
sidosryhmien kanssa. 
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Oppilaiden osallisuus  

Espoon Steinerkoulu vaalii arvostavaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa jokaisella 
kouluyhteisön jäsenellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja kokea olevansa osallistuva jäsen 
yhteisössä. Oppilaille mahdollistetaan monipuolisesti vaikuttamisen kokemuksia koulun 
piirissä kuin sen ulkopuolellakin. Oppilaat osallistetaan oppilaan ikäkausi ja edellytykset 
huomioiden oman koulutyön suunnitteluun esimerkiksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia 
ja oppimisympäristöjä kehitettäessä ja toteutettaessa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan 
kaikkeen koulutyötä koskevaan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Oppilaille 
tarjotaan monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua tällaiseen työskentelyyn.     

Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. 
Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, 
vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, 
toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Espoon Steinerkoulun oppilaskunnan 
hallitukseen valitaan vuosittain edustajat luokista. Oppilaskunnalle nimetään vuosittain 
ainakin yksi ohjaava opettaja, jonka tehtäviin kuuluu edesauttaa oppilaiden osallisuuden 
vahvistumista.                 
 

Kodin ja koulun yhteistyö 

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on tasavertaisen kasvatuskumppanuuden luominen. 
Kasvatuskumppanuus tarkoittaa molemminpuolista kunnioitusta, kuuntelua ja läsnäolevaa 
kohtaamista lapsen asioissa. Yhteistyön päämääränä on aina lapsen edun mukainen 
toiminta. Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on tukea oppilaan kasvua, kehitystä ja 
oppimista yksilötasolla sekä tukea hyvinvointia ja turvallista kasvuympäristöä koko yhteisön 
osalta. Yhteistyötä voidaan toteuttaa erilaisissa yhteisöllisissä projekteissa, tapahtumissa ja 
vanhempainilloissa sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa ja keskusteluissa. Luokanopettaja 
ja huoltajat voivat sopia mahdollisista kotivierailukäytänteistä ensimmäisten kouluvuosien 
aikana. Kotivierailujen tulee aina perustua molemminpuoliseen vapaaehtoisuuteen. 
 

Huoltaja on ensisijaisesti vastuussa lapsensa kasvatuksesta ja huolehtii oppivelvollisuuden 
suorittamisesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisössä. 
Koulun tehtävänä on vastata opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestelyistä oppilaan etua, 
tarvetta  ja oikeusturva huomioiden. Huoltajalla on oikeus saada tietoa lapsensa oppimisen 
ja kasvun edistymisestä sekä tuen tarpeesta. Huoltajalle tarjotaan mahdollisuus perehtyä 
opetuksen järjestämisen keskeisiin piirteisiin, kuten opetussuunnitelmaan, oppimisen 
tavoitteisiin, oppimisympäristöön ja työtapoihin, oppimisen tukeen ja oppilashuoltoon, 
arviointiin ja todistuksiin. Huoltajille tarjotaan tietoa myös opiskeluun liittyvistä valinnoista ja 
lukuvuoden aikana järjestettävistä erilaisista tapahtumista. Huoltajalla on velvollisuus 
ilmoittaa lapsensa poissaoloista ja koulun tehtävänä on seurata poissaoloja sekä tarpeen 
vaatiessa puuttua niihin. Erityisen tärkeää on tiivis ja vuorovaikutteinen yhteistyö oppilaan 
oppimisen ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä pyritään myönteisen ja kannustavan ilmapiirin 
rakentamiseen. Kommunikoinnissa painotetaan realistista ja myönteistä viestintää oppilaan 
oppimista ja kehitystä kuvatessa. Toiminnassa kiinnitetään huomiota monipuolisiin ja 
säännöllisiin yhteistyön muotoihin. Koulu pyrkii arvioimaan, kehittämään ja suunnittelemaan 
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yhteistyötapoja yhdessä huoltajien kanssa. Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua 
muutoinkin koulun arkeen ja osallistua koulun toimintaan. 

Kunnioitus ja luottamus tasavertaiseen kasvatuskumppanuuteen ohjaavat kaikkea 
yhteistyötä.                     

 

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa 

Koulun henkilökunnan välinen tiivis yhteistyö ja jatkuvan kehittymisen periaate tukevat 
oppivan organisaation periaatteita. Samanaikaisopetus, yhteisopettajuus ja  tiimityöskentely 
edistävät luovan ja innovatiivisen pedagogisen ilmapiirin syntymistä. Eheä ja 
kokonaisvaltainen  yhteistyö kerho- ja iltapäivätoiminnan kanssa edistää myös oppilaiden 
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Espoon Steinerkoulussa toteutetaan myös aktiivisesti 
kansainvälistä yhteistyötä. Kansainväliseen toimintaan kuuluvat vuosittainen WOW-päivä, 
Erasmus-hankkeet sekä mm. opettajien kansainväliset steinerpedagogiset koulutuspäivät. 

Espoon Steinerkoulu on yhtenäiskoulu, johon sisältyvät perusopetuksen vuosiluokat 1.–9. ja 
lukion kolme vuosiluokkaa. Oppilaat, opiskelijat ja opettajat tekevät säännöllisesti 
yhteistyötä oppilaskunnan, vertaissovittelun (Verso) ja esimerkiksi opiskeluhuollon kanssa 
suunnitellen ja kehittäen koulun toimintaa. 

Espoon Steinerkoulu  toimii tiiviissä yhteistyössä Steinerkasvatuksen liiton ja Snellman-
korkeakoulun kanssa. Koulu tekee myös yhteistyötä pedagogiikan kehittämiseksi muiden 
steinerkoulujen ja steinerpedagogisten yhteisöjen kanssa. Espoon Steinerkoululla on myös 
vuorovaikutteista yhteistoimintaa Espoon kaupungin koulujen ja oppilaitosten kanssa. 
Yhteistyön muotoina ovat mm. konsultaatio, vertaisoppiminen ja 
asiantuntijaorganisaatioiden välinen ammatillinen yhteinen työskentely. Yhteistyön 
tavoitteena on jatkuva oppiminen ja työskentely opetuksen ja oppilashuollon kehittämiseksi. 
Koulu tekee myös laajasti yhteistyöstä lähialueen sosiaali-, kulttuuri- ja liikuntatoimen sekä 
yritysten ja paikallisten palveluntuottajien kanssa sen lisäten oppimisympäristöjen 
monipuolisuutta ja tukien koulun kasvatustehtävää.  

                                                 

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 

Kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön, jossa 
työrauha ja opiskelun esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan pyritään 
vaikuttamaan pedagogisin menetelmin sekä arvo- ja asennekasvatuksen keinoin. Koululla 
on oikeus käyttää työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi 
myös kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpitokeinoja. Kasvatuskeskustelussa ja 
kurinpitoasioissa noudatettavasta menettelystä säädetään perusopetuslaissa. 

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen, sopimattomaan 
käyttäytymiseen. Keskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä 
toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti, kuulla oppilasta, selvittää laajemmin 
käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia keinoja tilanteen korjaamiseksi.  

Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja koulussa käyttäytymisen ja oppilaan 
hyvinvoinnin parantamiseksi ja siten ohjata oppilaan käyttäytymistä toivottuun suuntaan. 
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Espoon Steinerkoulussa kasvatuskeskustelua käytetään tarpeen vaatiessa mm. sovittujen 
toimintatapojen, sääntöjen tai ohjeiden noudattamatta jättämisen tai rikkomisen 
seurauksena. Kasvatuskeskustelun tarkoituksena on ohjata oppilaan toimintaa ja 
kasvatuskeskustelua voidaan hyödyntää ohjaavana toimenpiteenä tarvittaessa. 

Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja 
määräaikainen erottaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan 
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. 
Lisäksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä 
enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai 
muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi 
taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän 
käyttäytymisen vuoksi. 

Espoon Steinerkoulu noudattaa Espoon kaupungin ohjeistusta kasvatuskeskusteluiden ja 
kurinpidollisten keinojen käytöstä. 

             

5.4 Opetuksen järjestämistapoja 

Espoon Steinerkoulu pyrkii ottamaan opetuksen järjestämisessä joustavasti huomioon 
oppilaiden tarpeet, elämäntilanteet ja olosuhteet. Mahdollisuuksien mukaan näitä 
huomioimalla voidaan löytää ratkaisuja oppilaan opetuksen järjestämiseen ja 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. 

 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu tarkoittaa yksilöllisen opintopolun luomista opintojen 
etenemisen mahdollistamiseksi. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelujärjestely voidaan luoda 
oppilaalle lahjakkuutta tukevana tai syrjäytymistä ehkäisevä toimenpiteenä. 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu voidaan järjestää oppilaalle laaditun oppimissuunnitelman 
mukaisesti. Opintosuunnitelmassa tulee ilmetä opintokokonaisuudet ja niiden valinnaisuus 
sekä pakollisuus  sekä etenemisaikataulu. Hyväksytysti suoritetut opintokokonaisuudet  ovat 
edellytys opintojen etenemiselle. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu vaatii järjestelmällistä ja 
systemaattista seurantaa ja yhteistyötä oppilaan, kodin ja koulun välillä. Oppimisen arviointi 
käsitellään luvussa 6.                         

Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytettäessä tuntijako sekä oppiaineiden opetuksen 
tavoitteet ja niihin liittyvät sisällöt määritellään opintokokonaisuuksittain. 
Opintokokonaisuudet muodostetaan kussakin aineessa valtioneuvoston asetuksen 
määrittelemien tuntijaon nivelkohtien väliin muodostuvien vuosiluokkakokonaisuuksien 
pohjalta. Vuosiluokkakokonaisuudet voidaan jakaa kahdeksi tai useammaksi 
opintokokonaisuudeksi. Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan myös muodostaa 
yhdistämällä eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä vuosiluokkakokonaisuuksien sisällä tai 
tarvittaessa yli tuntijaon nivelkohtien. 

Tarvittaessa oman opinto-ohjelman mukaan etenemistä koskeva ratkaisu voidaan tehdä 
hallintopäätöksenä yksittäiselle oppilaalle myös perusopetuslain 18 §:n nojalla. Tällainen 
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hallintopäätös on mahdollinen silloinkin, kun paikallista opetussuunnitelmaa ei ole laadittu 
vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua varten. Oppilaalle tulee laatia oppimissuunnitelma. Siinä 
on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan sekä 
määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityistavoitteet. 

 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus     

Espoon Steinerkoulussa pyritään lähikontaktissa tapahtuvaan opetukseen. Sairauden tai 
muun painavan syyn seurauksena opetusta voidaan järjestää myös etäyhteyksiä 
hyödyntäen. Etäopiskelun soveltuvuus arvioidaan aina oppilaan valmiudet, edellytykset ja 
hyvinvointi huomioiden. Etäyhteyksiä hyödyntäen voidaan myös vastata oppilaan yksilöllisiin 
tarpeisiin eriyttämisen ja eheyttämisen keinoin. Etäopiskelulla voidaan tukea erilaisissa 
elämäntilanteissa, kehitysvaiheissa  tai poikkeustilanteissa olevia oppilaita tarjoamalla 
monipuolisia oppimisympäristöjä opintojen suorittamiseksi tai syventämiseksi. Etäopintojen 
suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan hyödyntää koulun laajaa yhteistyöverkostoa. 
Opetusympäristön turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaa koulu. Etäopiskelun 
suunnittelussa on syytä kiinnittää erityistä huomiota tekijänoikeuksiin.    

Joustava perusopetus 

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 
7–9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa. Tässä 
käytetään joustavan perusopetuksen toiminnasta nimitystä joustava perusopetus. Opetus 
toteutetaan perusopetusta koskevien säädösten ja opetussuunnitelman perusteiden 
mukaisesti. 

Opetus erityisissä tilanteissa 

Espoon Steinerkoulu pyrkii huolehtimaan opetuksen ja tuen toteutumisesta myös oppilaan 
erityisissä ja vaikeissa elämäntilanteissa. Mikäli sairauden tai muun erityisen tilanteen 
vuoksi oppilaan koulupaikka siirtyy Espoon Steinerkoulun ulkopuolelle esimerkiksi 
sairaalakouluun, pyritään yhteistyön keinoin rakentamaan oppilaalle mahdollisimman 
inhimillinen koulupolku ja laatimaan tilanteen ja olosuhteiden mukaisesti opetusta.                 
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LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 
 

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri      

Steinerpedagoginen arviointikulttuuri on oppimisorientoitunutta. Opetus ja koulunkäynti eivät 
tähtää arvosanoihin vaan ymmärtämiseen ja oppimiseen. Steinerpedagogiikassa lapsen 
oppimista ei mitata pelkästään suoritusten perusteella vaan korostetaan lapsen sisäisen 
oppimismotivaation merkitystä. Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on 
ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan 
oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Nämä tehtävät ovat 
perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista 
edistävässä arvioinnissa. Steinerkouluissa sanallisilla, kannustavilla ja kuvailevilla 
lausunnoilla vähennetään oppilaiden keskinäistä kilpailua ja vertailua, tuetaan 
yhteistyöhenkeä, motivoidaan ja annetaan numeroarviointia yksilöllisempää palautetta.  

Espoon Steinerkoulu pyrkii tukemaan oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. 
Myönteisen minäkuvan ja hyvän itsetunnon tukemiseksi monipuolinen ja kannustava 
arviointi ovat opettajien keskeisiä pedagogisia menetelmiä näiden tavoitteiden 
edistämiseksi. 

Espoon Steinerkoulussa kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piirteitä ovat 

• rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri 
• oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa 
• oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan 

edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan 
• arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys 
• arvioinnin monipuolisuus 
• arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön     

suunnittelussa. 

Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Opettajat 
huolehtivat siitä, että oppilaat saavat alusta lähtien oppimista ohjaavaa ja kannustavaa 
palautetta sekä tietoa edistymisestään ja osaamisestaan. Onnistumisen kokemukset 
kannustavat oppimaan lisää, mutta myös epäonnistumiset tai virheelliset ratkaisut ovat osa 
oppimisprosessia. Niitä hyödynnetään opetuksessa oppimista edistävällä ja oppilaita 
kunnioittavalla tavalla. Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja 
antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajille. Tämä luo edellytyksiä oppilaiden 
itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymiselle perusopetuksen aikana.                  

Espoon Steinerkoulussa arvioinnin kehittämisessä kiinnitetään huomiota 
oikeudenmukaisuuteen ja eettisyyteen. Tärkeää on kiinnittää huomiota arvioinnin 
arvopohjaan, jossa on mietitty arviointia suhteessa aktiiviseen, luovaan toimintaan ja 
sopeutuvaan rationaaliseen käytökseen. Erityisesti arvioinnilla pyritään edistämään 
oppimista, ei tuottamaan tottelevaisuutta. Parhaimmillaan oppimisen arvioinnissa on kyse 
sekä oppimistilaisuudesta, oppimisen ohjauksesta että dialogisesta ja osallistavuutta 
korostavasta tapahtumasta.  
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Arviointiin sisältyy yhteistyö kotien kanssa. Vanhemmille tiedotetaan esimerkiksi 
vanhempainilloissa koulutyön tavoitteista sekä koulun arviointikäytänteistä. Oppilaan 
opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän 
usein tietoa sekä oppilaalle itselleen että huoltajalle. Oppilaalla ja huoltajalla on myös oikeus 
saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin. Opettajan, 
oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut edistävät keskinäistä luottamusta sekä tietoa 
oppimisen tavoitteista ja oppilaan tilanteesta. Tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajien 
kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen tärkeää.  

Arviointi on myös opettajan itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin väline. Opettajat voivat 
hyödyntää arvioinnin avulla keräämäänsä informaatiota suunnatakseen toimintaansa ja 
opetusta oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Opetuksen järjestäjä seuraa 
arvioinnin johdonmukaisuutta koulussa ja tukee arvioinnin kehittämistä. Tiivistetysti 
ilmaistuna arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan 
edellytyksiä itsearviointiin. 

 

6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 

Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä 
päättöarviointiin. Sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa noudatetaan arvioinnin 
yleisiä periaatteita. 

Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin 

Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille 
tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa ja opetussuunnitelmassa asetettuihin 
tavoitteisiin. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden 
tiedossa. Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkastelu suhteessa 
tavoitteisiin on tärkeä osa myös oppilaan itsearviointitaitojen kehittämistä.  

Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden 
persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Kaikessa 
arvioinnissa opettajan kyky tehdä havaintoja on ratkaisevaa. Opettaja pyrkii myös 
tunnistamaan oman arviointinsa sudenkuoppia. Joskus opettajat huomaamattaan arvostavat 
enemmän tietynlaista, usein heidän omaa temperamenttiaan muistuttavaa 
oppilaspersoonallisuutta 

Todistusten antamiseen liittyvässä oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä. 
Arviointikriteerit on laadittu 6. ja 7. luokan nivelvaiheeseen sekä päättöarviointiin tukemaan 
opettajien työtä ja yhtenäistämään arviointia. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja 
tavoitteita, vaan ne määrittelevät hyvää osaamista kuvaavan sanalliseen arvion tai 
arvosanaan 8 vaadittavan tason. 

Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee oppiaineen yleisen 
oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän 
tavoitteisiin edellä mainittuja arviointikriteerejä käyttäen. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan 
yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan 
näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa 
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suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin eikä osaamisen 
tason määrittelyssä käytetä edellä mainittuja arviointikriteerejä. 

 

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset 
arviointikäytännöt 

Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen tulee suunnitella ja toteuttaa oppilaiden 
ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota 
oppilaiden onnistumisiin ja oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen. 

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden 
edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää 
ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä huolehtia siitä, ettei 
edistymisen ja osaamisen osoittamiselle ole esteitä. Erilaisissa arviointi- ja näyttötilanteissa 
varmistetaan, että kukin oppilas ymmärtää tehtävänannon ja saa riittävästi aikaa tehtävän 
suorittamiseen. Lisäksi huolehditaan mahdollisuuksista hyödyntää tarvittaessa tieto- ja 
viestintäteknologiaa ja antaa suullisia näyttöjä. Myös oppilaiden mahdollisesti tarvitsemien 
apuvälineiden saatavuudesta sekä tarvittavista avustajapalveluista huolehditaan. Lievätkin 
oppimisvaikeudet ja oppilaiden mahdollisesti puutteellinen opetuskielen/ suomen 
kielen/ruotsin kielen taito tulee ottaa huomioon arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa ja 
toteutettaessa. Samoin otetaan huomioon oppilaiden opiskelua varten mahdollisesti 
määritellyt opetuksen erityiset painoalueet. 

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon 
kunkin oppilaan kielitausta sekä kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Jotta oppilas voi 
osoittaa edistymistään ja osaamistaan mahdollisista suomen tai ruotsin kielen puutteista 
huolimatta, arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan tilanteeseen sovitettuihin, 
monipuolisiin ja joustaviin arviointitapoihin. 

                
Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen 

Espoon Steinerkoulussa toisena arvioinnin kehittämisen painopisteenä on oppilaan 
itsearviointitaitojen kehitys. Tavoitteena on oppilaan terveen itsetunnon vahvistaminen ja 
realistisen oppijaminäkuvan rakentumisen tukeminen. Säännöllisen vertais- ja itsearvioinnin 
kautta tarjotaan oppilaalle mahdollisuus löytää keinoja oman oppimisen havainnointiin. 
Tarkoitus on, että opettaja auttaa oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään niiden 
saavuttamiseksi parhaita toimintatapoja. Itsearviointiin oppilas oppii keskustelemalla 
opettajan kanssa esimerkiksi työn tuloksista. Nuorempien oppilaiden kanssa 
itsearviointitaitoja  kehitetään auttamalla oppilaita tunnistamaan vahvuuksiaan ja 
onnistumisiaan koulutyössä sekä tulemaan tietoiseksi työlle sovittavista tavoitteista. 

Itsearviointitaitoja kehitetään selkeällä tavoitteiden asettelulla ja niitä kohti pyritään yhdessä 
ja yksilöinä luokkayhteisössä toimien. Oppilaita ohjataan niin yksilöinä kuin ryhmänä 
havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tarkoitus on, 
että opettajat auttavat oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään niiden saavuttamiseksi 
parhaita toimintatapoja. Opetusryhmän yhteistä arviointikeskusteluja eli vertaisarviointia 
käytetään paljon, annetaan myönteistä palautetta ja osoitetaan, miten monenlaisin tavoin 
jokainen voi onnistua työssään. Ylemmillä luokilla oman oppimisen ja opintojen edistymisen 
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tarkastelu voi olla analyyttisempää, mikä ohjaa oppilaita toimimaan yhä itseohjautuvammin. 
Myös tällöin opettajan on tärkeä kehittää oppilaiden keskinäistä arviointikeskustelua eli 
vertaisarviointia osana ryhmän työskentelyä. 

Oppilaiden kasvaessa monipuolistetaan arviointia ja lisätään kirjallisessa muodossa olevan 
sanallisen ja luonnehtivan arvioinnin rinnalle menetelmiä, jotka tukevat oppilaan 
itsearviointitaitojen kehitystä. Ylemmillä luokilla huomion kiinnittäminen onnistumisiin ja 
vahvuuksiin on edelleen tärkeää, mutta oman oppimisen ja opintojen edistymisen tarkastelu 
voi olla analyyttisempää. Se ohjaa oppilaita toimimaan yhä itseohjautuvammin. Oppilaita 
ohjataan vertaisarviointiin ja kannustetaan antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja 
opettajille. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla jokainen oppilas voi tulla tietoisiksi 
edistymisestään ja ymmärtää, miten itse voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä 
onnistumiseen.  
 

6.3 Arvioinnin kohteet 

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava 
arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia. 
Opettaja kerää tietoa oppilaiden edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa 
oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja 
työskennellä. Oppilaiden tulee voida osoittaa osaamistaan heille soveltuvin tavoin.  Espoon 
Steinerkoulussa oppimisen arvioinnin muotoina korostuvat sanallinen luonnehtiva arviointi 
kirjallisessa muodossa sekä sanallinen arviointi suullisena keskusteluna. 

Perusopetusvaiheessa arvosanoihin tai sanalliseen asteikkoon perustavaa arviointia on 
korvattu suunnitelmallisella, numeroita yksilöllisemmällä ja henkilökohtaisemmalla 
sanallisella arvioinnilla. Espoon Steinerkoulussa arvioinnin kehittämisen yhtenä 
painopisteenä on oppilaan ja vanhempien saaman palautteen oikea-aikaisuus. Säännöllisillä 
erilaisin kokoonpanoin käydyillä arviointikeskusteluilla varmistetaan arvioinnin 
ajantasaisuus, sekä kehitetään vertais- ja itsearviointitaitoja. Keskusteluissa korostuvat 
dialogisuus ja tulevaisuuteen suuntautuminen. Oppilaan, opettajien ja vanhempien 
yhteisesti luomat koulunkäynnin suuntaviivat auttavat oppilasta sitoutumaan tavoitteisiin. 
Kirjallinen arviointi on kuvailevaa, vapain sanankääntein tehtyä ja luonteeltaan auttavaa ja 
kannustavaa mutta silti rehellistä. Arviointi on yksilöllistä, mutta oppilaan luonteenpiirteitä ei 
kuitenkaan arvioida.  

Oppiminen arvioinnin kohteena 

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä 
palautteen antamista niistä. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja 
asetettuihin tavoitteisiin. Oppimisen edistymisen huolellinen seuranta on tarpeen koko 
perusopetuksen ajan, jotta opetuksen, ohjauksen ja tuen keinoin voidaan huolehtia siitä, 
että oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen.  

Osaamisen tasolla tarkoitetaan oppilaan eri tavoin osoittamaa osaamista suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin ja arvioituna oppilaan suoritusten perusteella. Osaamisen tason 
arvioimiseksi oppilaan työn tuloksia tai suorituksia tarkastellaan mahdollisimman 
monipuolisesti. Tiedollisen ja taidollisen osaamisen tason arvioinnissa hyödynnetään 
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valtakunnallisesti määriteltyjä arviointikriteerejä. Osaamisen kehittyminen nähdään koko 
perusopetuksen ajan vahvistuvana, kumuloituvana prosessina. 

Oppilaita ohjataan sekä itsenäisesti että ryhmänä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä 
tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja niihin onnistumisen kriteereihin, joista on yhdessä 
keskustellen sovittu työtä aloitettaessa. 

 

Työskentely arvioinnin kohteena 

Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä tavoitteista. 
Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää oppilaiden työskentelytaitoja. 
Palautetta annetaan sekä itsenäisen että yhdessä työskentelyn taidoista. Työskentelylle 
asetettavissa tavoitteissa keskeisiä ovat taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, 
taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taito toimia rakentavassa 
vuorovaikutuksessa. 

Työskentelytaitoja harjoitellaan eri oppiaineissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja 
koulun muussa toiminnassa. Opettajat ohjaavat oppilaita sekä yksilöinä että ryhmänä 
suunnittelemaan työtään ja käyttämään oppimista edistäviä työskentelytapoja. Jälkikäteen 
tarkastellaan suunnitelmien toteutumista sekä arvioimaan työskentelyn onnistumista ja 
siihen vaikuttaneita tekijöitä. Työskentelyn arviointi on pääosin osa oppiaineissa tehtävää 
arviointia, tällöin arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien 
tavoitteiden sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin. Työskentelyä koskeva monipuolinen 
palaute kaikissa opiskelutilanteissa edistää oppilaiden mahdollisuuksia tarkastella omaa 
työskentelyään ja kehittyä työskentelytaidoissa.  

 

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena     

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat 
osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja 
ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille 
opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista 
käyttäytymistä ja hyviä tapoja. 

Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria 
määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Oppilailla ja huoltajilla tulee olla mahdollisuus 
osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan 
keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn. Käyttäytymisen arviointi ei saa kohdistua oppilaan 
persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen 
arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan 
arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei 
merkitä. 

6.4 Opintojen aikainen arviointi 

Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin 
ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla 
pääosin oppimisen ohjaamista palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja 
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kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen 
sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, 
arviointitiedottein ja todistuksin tiettyinä ajankohtina. Oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa 
tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävän usein.3 

6.4.1 Arviointi lukuvuoden aikana 

Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on lukuvuoden aikana tapahtuvaa, päivittäisessä 
työskentelyssä annettavaa monipuolista palautetta. Arvioinnin tulee olla oikea-aikaista ja 
kannustavaa. Tärkeätä on myös oppilaiden toimijuutta kehittävä vertaisarviointi ja 
itsearvioinnin valmiuksien kehittäminen ja vähittäinen muuntuminen itsearviointitaidoiksi. 
Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa yhdessä pohtien annetaan ja saadaan 
oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta. Palaute on luonteeltaan laadullista, kuvailevaa 
ja kannustavaa vuorovaikutusta. Se huomioi oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä. 
Oppilaita ohjataan palautteen avulla vähitellen ohjaamaan omaa oppimistaan ja asettamaan 
itselleen tavoitteita. Sanallinen arviointi ja jatkuva henkilökohtainen palaute tuo oppilaan 
lähemmäs, kontaktiin.  

Oppilaan osaamisen taso on yksilöllisen lausunnon kautta tarkkaan mietitty ja vaikka se on 
prosessina työläs, se voi vähentää monia mahdollisia ongelmia, kuten syrjäytymistä, 
luvattomia poissaoloja ja kiusaamista. Arvioinnissa yritetään päästä yhä enemmän kohti 
oppilaan oma-aloitteisuutta ja itsearviointia, luodaan myönteistä suhtautumista 
koulunkäyntiin ja oppimiseen, kasvatetaan itsetuntemusta ja omanarvontuntoa.  

Oppimisprosessiin liittyvän palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja 
ymmärtämään mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet ja miten he voivat 
edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan. Se huomioi oppilaiden erilaiset 
tavat oppia ja työskennellä. Oppilaita ohjataan palautteen avulla vähitellen ohjaamaan omaa 
oppimistaan ja asettamaan itselleen tavoitteita. Arvioinnin tavoitteena on kehittää oppilaan 
omaa vastuuta opiskelustaan ja kasvattaa myönteistä itsetuntoa ja suhtautumista 
opiskeluun. Oppimisprosessiin liittyvän palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja 
ymmärtämään mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet ja miten he voivat 
edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan. Arviointi ja ohjaava palaute 
edistävät opiskeltavien asioiden jäsentymistä tieto- ja taitokokonaisuuksiksi sekä kehittävät 
oppilaiden työskentelytaitoja. 

 

6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä 

 
Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää, oppilaiden 
osaamisen summatiivista arviointia, jonka tulokset välitetään oppilaille todistuksissa tai 
arviointiliitteessä. Jokaisen lukuvuoden päätteeksi oppilaalle annetaan arvio, 
lukuvuositodistus, kyseisen lukuvuoden aikana saavutetuista tavoitteista. 
Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi. Lukuvuoden päätteeksi 
tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja 
suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle 
luokalle tai hänen jättämisestään luokalle. 
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Vuosiluokilla 1–7 arviointi on pääasiallisesti sanallista. Vuosiluokkien 8–9 todistuksissa 
käytetään numeroarviointia. Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa sanallista tai 
numeroarviointia käytetään vuosiluokan. Sanallista arviointia voidaan käyttää 
päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on 
muu kuin suomen kieli. 

Numeroarvosana kuvaa keskimääräisenä summatiivisena arviona oppilaan osaamisen 
tasoa suhteessa tavoitteisiin kussakin oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa. Sanallista 
arviointia käyttämällä voidaan antaa monipuolista palautetta oppilaan oppimisesta ja 
suoriutumisesta. Sanallisen arvioinnin avulla voidaan kuvata paitsi oppilaan osaamisen 
tasoa myös hänen edistymistään, vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Sanallisella 
arvioinnilla voidaan myös antaa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa palautetta 
osaamisesta ja oppimisen edistymisestä oppiaineen eri osa-alueilla. 

6.4.3 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana 

Joustavilla ja suunnitelmallisilla opetus- ja arviointikäytännöillä pyritään mahdollistamaan 
oppilaalle riittävän monipuoliset mahdollisuudet osoittaa osaamistaan. Oppilaan oppimista  
seurataan ja ohjataan ennakoivasti, jotta tarpeen vaatiessa oppilas saa varhaisessa 
vaiheessa tukea oppimisensa edistämiseksi ja oppimisen esteiden purkamiseksi. Mikäli 
oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee 
asiasta keskustella hyvissä ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä 
sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi. 

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain 

Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään 
välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion, siirtyy 
seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen 
vuosiluokan suorituksensa jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän 
kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti.  

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä 
tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on hylätty. Ennen 
luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä 
kokeessa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan 
antaa paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia 
lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Erillinen koe voi sisältää 
monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla oppilas 
parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa. 

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä 
voidaan koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistuksessa ehdollinen päätös. 
Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty 
suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. 

Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on 
pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan 
huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. 

Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat. 
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Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti 

Perusopetuksen opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman 
opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokkiin sitomattomasti.  Oman opinto-ohjelman mukaan 
opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna 
hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä 
seuraavalle vuosiluokalle. Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan 
tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä 
luokalta raukeaisivat. Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää 
vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Yhdeksännellä 
vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa 
perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hän eroaa koulusta. 

 

6.4.4 Arviointi nivelkohdissa 

 

Valtioneuvoston asetuksessa säädetty tuntijako määrittää nivelkohdat, joiden mukaisesti 
perusopetus jakautuu vuosiluokkien 1–2, 3–6 sekä 7–9 muodostamiin kokonaisuuksiin. 

Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi 

Toisen vuosiluokan lopulla oppimisen arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen 
arvioinnissa. Kannustava ja myönteinen palaute tukee oppilaan positiivista käsitystä 
itsestään oppijana. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja luoda perustaa tuleville 
vuosille oppijana. Nivelvaiheessa myös arvioidaan tuen ja ohjauksen tarve. Kodin ja koulun 
välinen yhteistyö yhdessä oppilasta kuunnellen tukee oppimismyönteisen ilmapiirin 
rakentumista.  

Oppilaan oppimisprosessin kannalta keskeisiä, laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin 
perustuvia näkökulmia, joihin opettaja kiinnittää huomiota arvioidessaan oppilaan 
edistymistä ja antaessaan siitä palautetta oppilaalle ja huoltajalle ovat: 

• edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti 
• kysymisen ja kuuntelemisen taidot 
• vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin 
• edistyminen työskentelytaidoissa, erityisesti taito työskennellä itsenäisesti ja 

ryhmässä 
• edistyminen taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä 

Lisäksi annetaan palautetta oppilaan opiskelun etenemisestä eri oppiaineissa. 
Lukuvuositodistuksessa ilmaistaan, onko oppilas saavuttanut kunkin oppiaineen tavoitteet 
hyväksyttävästi. 
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Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi 

Kuudennen vuosiluokan lopulla oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös 
muuta ohjaavaa palautetta esimerkiksi arviointikeskustelujen muodossa. 
Arviointikeskusteluihin voidaan oppilaan lisäksi kutsua huoltaja. Palautteessa kiinnitetään 
huomiota erityisesti työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen. Oppilas 
tarvitsee tietoa myös edistymisestään oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. 
Arviointikäytänteet ja palautteen antaminen suunnitellaan niin, että oppilas ja huoltaja 
saavat monipuoliseen tietoon perustuvan käsityksen oppilaan oppimisen edistymisestä. 
Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelumotivaation tukemiseen ja myönteisen minäkuvan 
tukemiseen. 

Kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa annettavaa arviointia varten kaikkiin 
yhteisin oppiaineisiin on määritelty tavoitteista johdettu arviointikriteeri hyvää osaamista 
kuvaavalle sanalliselle arviolle. Kriteeri kuvaa, millaista osaamista edellytetään kyseisen 
arvion saavuttamiseksi. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan opettajan 
arvioinnin apuvälineitä. Sanallista arviota antaessaan opettaja pohtii oppilaan edistymistä 
suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ja osaamisen tasoa suhteessa 
valtakunnallisesti määriteltyihin arviointikriteereihin. Opettajan tulee käyttää näitä kriteerejä 
antaessaan oppilaalle sanallisen arvion kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistukseen. 
Oppilas saa hyvää osaamista kuvaavan sanallisen arvion, mikäli hän osoittaa keskimäärin 
oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden 
osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden 
osalta. 

6.5 Perusopetuksen päättöarviointi 

Päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta ja paikallisesta opetussuunnitelmaratkaisusta riippuen 
vuosiluokille 7, 8 tai 9. Päättöarviointiin johtavien arviointikäytäntöjen tulee olla oppilaiden 
ikäkauden ja edellytysten mukaisia. 

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Arvioinnin tuloksena annettava numeroarvosana tai 
sanallinen arvio kuvaa oppilaan suoriutumisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen 
oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. 

Päättöarvioinnin lähestyessä opettajien tehtävänä on lukuvuoden vielä ollessa käynnissä 
antaa oppilaille paitsi tietoa suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta myös oppimista eteenpäin 
ohjaavaa arviointipalautetta. Samoin tulee huolehtia siitä, että oppilaat ja huoltajat ovat 
tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Palautteen ja 
ohjauksen tulee olla riittävän yksityiskohtaista ja yksilöllistä. Mikäli ennakoidaan, että 9. 
luokan oppilas ei tukitoimista huolimatta suoriudu opinnoistaan ja on vaarassa jäädä 
luokalle, voidaan oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen siirtymisellä ehkäistä 
oppilaan kaikkien suoritusten raukeaminen. Oman opinto-ohjelman mukaan etenevää, 
vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käsitellään tarkemmin luvussa 5. 
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6.5.1 Päättöarvosanan muodostaminen 

 
Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein. 
Päättöarvosanan muodostamista varten on näissä opetussuunnitelman perusteissa 
määritelty kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään 
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen periaatteet. 

Perusopetuksessa oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien 
kurssi-, jakso- tai lukuvuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Koska 
osaamisen kehittyminen on aina kumuloituvaa, päättöarvosanan muodostamisen tulee 
perustua oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa 
oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. 

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan tieto- 
ja taitotason kussakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän 
osoittaa keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan kahdeksan 
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman 
suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Oppilas on saavuttanut perusopetuksen 
yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet oppiaineessa välttävästi (5) mikäli hän osoittaa 
jossakin määrin oppiaineelle asetettujen tavoitteiden mukaista osaamista. Tällöin oppilas on 
suorittanut yleisen oppimäärän ko. oppiaineessa hyväksytysti. Arvosanan muodostaminen 
perustuu myös tässä tapauksessa oppilaan osoittamaan keskimääräiseen osaamiseen, eli 
välttävän tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida hylätyn (4) 
suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

Perusopetuksen päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja 
kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, 
maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, 
musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa oppilas 
on voinut opiskella kahta tähän oppiaineeseen näissä opetussuunnitelman perusteissa 
määriteltyä oppimäärää. Tällöin arvioidaan molemmat oppilaan suorittamat äidinkieli ja 
kirjallisuus- oppiaineen oppimäärät. 

Mikäli oppilas on perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä vapautettu kokonaan 
jonkin perusopetuksen oppimäärään kuuluvan oppiaineen opiskelusta, ei tätä oppiainetta 
arvioida. 

Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai vieraiden kielten 
oppimäärää, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. 
Samoin menetellään, jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta tai sen oppimäärästä 
toiseen. 

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin 
oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät 
valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. 
Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi 
opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. 

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, 
oppilaan suoriutumista arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja arvioinnissa 



 

66 

   
 

käytetään päättöarvioinnin kriteerejä. Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas 
opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, 
arvioidaan oppilaan suoriutumista näissä oppiaineissa henkilökohtaisessa opetuksen 
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) hänelle määriteltyihin, yksilöllisesti 
asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin perustuen. Silloin arviointia ei tehdä suhteessa 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin. Yksilöllistettyjen 
oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää numeroarvioinnin sijasta 
sanallista arviota myös päättöarvioinnissa. 

 

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 

 

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 

1. Lukuvuositodistus 
2. Välitodistus 
3. Erotodistus     
4. Päättötodistus 

Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. 

 

Lukuvuositodistus 

Oppilaalle annetaan lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Todistukseen merkitään 
oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, miten 
oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Sanallista arviota käytetään 
todistuksissa vuosiluokilla 1–7. Sanallisistakin arvioista tulee käydä ilmi, onko oppilas 
suoriutunut hyväksytysti lukuvuoden opinnoista kussakin opinto-ohjelmaansa kuuluvassa 
oppiaineessa. Merkittäessä arvio todistukseen numerona, todistukseen merkitään myös 
perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko. Muissa todistuksissa kuin 
päättötodistuksessa voidaan numeroarvosanaa aina täydentää sanallisilla arvioilla ja näin 
antaa palautetta sekä osaamisen tasosta että edistymisestä. 

Lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa käyttäytymisen numeroarvosana 
merkitään todistukseen. Silloin kun käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio, arvio 
annetaan aina todistuksen liitteellä. 

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvio tai arvosana merkitään lukuvuositodistukseen ja 
mahdollisiin välitodistuksiin muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, 
kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei 
merkitä todistuksiin. Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio 
merkitään todistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. 
Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei 
merkitä todistukseen. 

Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25 % on opetettu muulla kuin 
koulun opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita opetuksessa käytetty kieli. 
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Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan todistuksessa 
käyttää numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. Jos erityisen tuen 
päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa 
yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvosana sekä 
sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että 
oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. 

Lukuvuositodistukseen merkitään: 

• todistuksen nimi 
• opetuksen järjestäjän ja koulun nimi      
• oppilaan nimi ja syntymäaika      
• todistuksen antamispäivä      
• opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus 
• oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä,  miten oppilas 

on saavuttanut tavoitteet      
• arvio oppilaan käyttäytymisestä 
• oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus,     toinen 

kotimainen kieli ja vieraat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai 
oppimäärät 

• luokalta siirtyminen tai mahdollinen luokalle jättäminen 
• merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien     

opetussuunnitelman perusteiden mukainen. 

    Välitodistus 

Lukuvuoden aikana voidaan antaa välitodistuksia paikallisessa opetussuunnitelmassa 
päätettävällä tavalla. Välitodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus 
koskien sanallisen tai numeroarvosanan käyttöä, käyttäytymisen arviointimerkintää, 
uskonnon ja elämänkatsomustiedon arviointimerkintää, opetuskieltä sekä yksilöllisten 
oppimäärien mukaista opiskelua. 

Espoon Steinerkoulussa annetaan välitodistukset kahdeksannen ja yhdeksännen luokan 
oppilaille kevätlukukauden alussa. Yhdeksännen luokan oppilaalle annettavaa välitodistusta 
varten oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättöarvioinnissa. Arviota 
oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä 9. vuosiluokalla annettavaan välitodistukseen. 
Kahdeksannen luokan välitodistuksen arviointikriteerit ovat oppiaineiden tavoitteiden 
mukaiset. 

 

Välitodistukseen merkitään: 

• todistuksen nimi 
• opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  
• oppilaan nimi ja syntymäaika      
• todistuksen antamispäivä      
• opetusryhmästä vastaavan opettajan allekirjoitus 
• oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot (*) tai numeroarvosanat siitä,  miten 

oppilas on saavuttanut tavoitteet      
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• oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 
kotimainen kieli ja vieraat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai 
oppimäärä) 

• arvio oppilaan käyttäytymisestä (lukuun ottamatta 9. luokalla annettavaa 
välitodistusta) 

• merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien     
opetussuunnitelman perusteiden mukainen. 

Erotodistus 

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai 
ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen 
liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos 
oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään toiseen kouluun. 

Erotodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus koskien sanallisen tai 
numeroarvosanan käyttöä, uskonnon ja elämänkatsomustiedon arviointimerkintää, 
opetuskieltä sekä yksilöllisten oppimäärien mukaista opiskelua. Erotodistukseen ei merkitä 
käyttäytymisen arvioita. 

Erotodistukseen merkitään: 

• todistuksen nimi 
• opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  
• oppilaan nimi ja syntymäaika      
• todistuksen antamispäivä      
• rehtorin allekirjoitus 
• oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas 

on saavuttanut tavoitteet  
• oppiaineista,     joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 

kotimainen kieli ja vieraat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai 
oppimäärät 

• merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien     
opetussuunnitelman perusteiden mukainen. 

 

Perusopetuksen päättötodistus 

Perusopetuksen päättötodistus annetaan oppilaalle, jonka suoriutuminen suhteessa 
oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa 
kuuluvissa oppiaineissa. Numeroarvosanoja käytettäessä tämä merkitsee vähintään 
todistusarvosanaa viisi (5) ja sanallisesti arvioitavissa oppiaineissa arviota ”hyväksytty”. 

Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin muihin perusopetuksen aikana käytettäviin 
todistuksiin seuraavin täsmennyksin: 

• oppilaan koko nimi ja henkilötunnus      
• rehtorin allekirjoitus      
• yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden     arviointi 

numeroin (5–10) ja sanoin (välttävä – erinomainen)      
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• oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 
kotimainen kieli ja vieraat kielet) merkitään suoritettu oppimäärä tai oppimäärät 

• maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja     
työelämään tutustumista.      

Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. 

 
Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25% on opetettu muulla kuin 
koulun opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita käytetty kieli. 

Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden 
vuosiviikkotunnin oppimäärän, merkitään todistukseen numeroarvosana. Numeroin 
arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistukseen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja 
annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset 
aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle. 

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista 
oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. 
Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset 
opinnot”, sen jälkeen kaikkien yhteen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien 
aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”. 

Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity 
mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset 
aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä 
arvio joko numeroin tai merkinnällä ”hyväksytty”. 

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun 
vaihdon yhteydessä, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet. 
Kesken jäänyt valinnaisaine arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa 
kyseisestä aineesta vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuisen osuuden. Mikäli osuus on 
alle kaksi vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle tulee merkintä 
”osallistunut”. Kesken jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään todistukseen myös 
oppilaan suorittama tuntimäärä. Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todistukseen joko 
numeroarvosana tai sanallinen arvio ”hyväksytty” riippuen siitä, minkä laajuiseksi kyseinen 
valinnainen aine on koulun opetussuunnitelmassa määritelty sekä merkintä 
opetussuunnitelman mukaisesta tuntimäärästä. 

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä 
numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja 
todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin 
yhteisenä oppiaineena ja se arvioidaan numeroin. 

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvosana merkitään päättötodistukseen muodossa 
”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. 
Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä päättötodistukseen. Jos oppilas saa 
oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, mikäli 
kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan 
antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen. 
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Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän 
mukaan, myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa 
voidaan käyttää näissä oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että 
sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee merkintä 
siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän 
mukaan. 

Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja 
työskentelystä sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista 
aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä 
ei tule mainintaa päättötodistukseen. 
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LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 

Steinerpedagogisen kasvatusajattelun mukaisesti opetuksen ja kasvatuksen tukimuodot 
pyritään integroimaan luontevaksi osaksi oppilaan koulunkäyntiä. Yleisen, tehostetun ja 
erityisen tuen tavoitteena on ennaltaehkäistä koulunkäynnin ongelmien muodostumista 
varhaisen tuen periaatteen mukaisesti. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Tässä luvussa kuvataan perusopetuslain 
mukainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Oppilashuolto sisältyy lukuun 8. 

 

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet  

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme porrasta ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. 
Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä 
tukimuotoja voivat olla esimerkiksi eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja 
apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että 
samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, 
pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan 
sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.  

Opetuksen ja tuen järjestämisen periaatteena on sekä  yksilön että yhteisön vahvuuksien 
tukeminen ja oppimisen ja kehityksen tarpeiden huomioiminen. Espoon Steinerkoulussa 
kiinnitetään huomiota oppimisen esteettömyyteen, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja 
varhaiseen tunnistamiseen. Tukiratkaisuilla pyritään vastaamaan oppilaan yksilöllisiin 
tarpeisiin. Tukiratkaisuja voidaan toteuttaa yhteisöllisesti oppimisympäristöön liittyvin 
toimenpitein tai soveltuvin opetusjärjestelyin. Opetusta ja tukea suunnitellessa on 
huomioitava tuen tarpeen vaihtelut ja intensiteetti. 

Tuen tarkoituksena on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja laajentumista. 
Keskeisenä tavoitteena on edistää myönteisen oppijaminäkuvan kehittymistä, oppimisen 
ilon kokemuksen karttumista ja itsetunnon vahvistumista. Tuen järjestelyissä pyritään 
tukemaan oppilaan myönteistä minäkuvaa yksilönä ja osana yhteisöä.  

Perusopetuslain75 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja 
koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi 
oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta arvioidaan jatkuvasti. 
Arvioinnissa tarkastellaan koulussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja 
oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle. Tarkastelun pohjalta pohditaan, 
voidaanko näitä soveltamalla löytää oppilaalle sopivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnissa 
ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollisten muiden arviointien tuloksia ja otetaan 
huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki.  

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin 
joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan 
siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta 
lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen nivelvaiheissa sekä 
oppilaan siirtyessä toisen opetuksen järjestäjän piiriin tai perusopetuksesta toiselle asteelle. 

                                                
75  Perusopetuslaki 30 § 
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Yhteistyötapoja ja toimintamalleja kehitetään koko perusopetuksen ajalle ja koulunkäynnin 
nivelvaiheisiin. Kodin ja koulun välinen yhteistyö vahvistaa oppilaan edun tavoitteiden 
täyttymistä. 

Espoon Steinerkoulussa tehdään ennaltaehkäisevää työtä jo opetusta suunnitellessa. 
Opetusta toteutetaan monimuotoisin tavoin ja menetelmin. Kouluyhteisössä 
ennaltaehkäisemisen ja varhaisen tunnistamisen toimintatapoina ovat mm. opettajien 
yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö sekä mm. lapsihavainnointi.  

 
7.1.1 Ohjaus tuen aikana 

Jokaisen Espoon Steinerkoulun opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta 
koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, 
oppiaineisiin ja arviointitilanteisiin. Ohjauksen tavoitteena on, että tukea tarvitsevan oppilaan 
itseluottamus, itsearviointi- ja oppimaan oppimisen taidot sekä kyky suunnitella 
tulevaisuuttaan vahvistuvat. Huomiota kiinnitetään oppilaan arjenhallinnassa, opintojen 
suunnittelu- ja opiskelutaidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdollisesti ilmeneviin tuen 
tarpeisiin. Oppilaan tarvitsemia taitoja vahvistetaan tarkoituksenmukaisilla ohjauksellisilla 
toimintatavoilla. Ohjauksella pyritään siihen, että oppilas oppii asettamaan tavoitteita 
oppimiselleen, ottamaan vastuuta opiskelustaan ja oppii hahmottamaan toimintaansa 
oppijana.  

Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta sekä tehostettuun 
että erityiseen tukeen. Osana pedagogista arviota tai pedagogista selvitystä arvioidaan 
oppilaan aikaisemmin saaman ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet 
ohjaukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin kirjataan myös oppilaan 
ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjauksellista tukea suunniteltaessa tehdään 
tiivistä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös koulun muun 
henkilöstön asiantuntemusta. 

Päättövaiheen ohjauksessa etsitään yhdessä oppilaalle soveltuvia jatko-
opintomahdollisuuksia ja selvitetään oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen toisella asteella. 
Perusopetuksen päättövaiheessa tukea tarvitsevalle oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee 
antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri 
asiantuntijoiden kanssa oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä erityisistä kysymyksistä.  

Espoon Steinerkoulussa luokanopettaja tai luokanohjaaja vastaa oppilaan koulunkäynnin 
tuen järjestelyjen toimeenpanosta. Tuen toteuttamisesta vastaa oppimissuunnitelman 
mukaisesti koulun henkilökunta. Koulussa hyödynnetään pedagogista asiantuntijuutta 
moniammatillisella yhteistyöllä mm. luokanopettajan, erityisopettajan ja muun oppilashuollon 
henkilöstön kesken.  

 
7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana 

Opetus ja kasvatus järjestetään yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas 
saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea.76 Kodin ja 

                                                
76  Valtioneuvoston asetus (422/2012) 
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koulun yhteistyöllä pyritään rakentamaan hyvä ja turvallinen kasvuympäristö oppilaan 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

Kun oppilaalla todetaan tuen tarvetta, kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu. 
Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen 
kolmiportaisuudesta sekä käytettävissä olevista tukimuodoista. Koulu on aloitteellinen 
yhteistyön aloittamisessa ohittamatta huoltajan kokonaisvastuuta oppilaasta. Huoltajan 
huolen herätessä oppilaan koulunkäynnistä on huoltajan hyvä olla yhteydessä välittömästi 
kouluun. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan lapsensa tavoitteellista oppimista ja 
koulunkäyntiä. Koulun henkilöstön tulee tuntea säädökset ja määräykset, jotka liittyvät 
huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön oppilaan tukeen liittyvissä asioissa. Koulun 
tehtävänä on antaa näistä riittävästi tietoa huoltajille.  

Oppilaan koulunkäynnin tilanteesta on oikea-aikaisesti saatettava huoltajan tietoon selkeä ja 
totuudellinen kuvaus. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan 
kanssa. Oppilas tai huoltaja ei voi kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen 
vastaanottamisesta. Tarvittaessa oppilas ohjataan oppilashuollon toiminnan piiriin. Oppilaan 
koulunkäynnin tukemisen ja yhteistyön tavoite on aina oppilaan edun ja hyvinvoinnin 
edistäminen. 

 

7.2 Yleinen tuki 

Yleinen tuki on kolmiportaisen tuen ensimmäinen vaihe. Yleinen tuki tarkoittaa yleensä 
yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan 
joustavasti heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia 
tai päätöksiä. 

Yleinen tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja huoltajan 
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia 
perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella 
annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen 
tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai 
ohjauksen keinoin. 

Yleisen tuen oppimissuunnitelmaan kirjataan tukijärjestelyt. Oppimissuunnitelma sisältää 
soveltuvin osin samoja osa- alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava 
oppimissuunnitelma. Espoon Steinerkoulussa yleisen tuen oppimissuunnitelman laatii 
luokanopettaja tai aineenopettaja. Oppimissuunnitelma laaditaan, kun havaitaan tuen 
tarvetta. Näiden havaintojen perusteella päätetään tehdä joitakin asioita toisin oppilaan 
oppimisen tai muun kasvun tukemiseksi. Oppimissuunnitelma päivitetään vähintään kerran 
vuodessa tai tarpeen vaatiessa. Laatija on vastuussa asiakirjan päivittämisestä sekä 
huoltajien ja oppilaan kanssa tehtävästä yhteistyöstä.  
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7.3 Tehostettu tuki 

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai 
samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan pedagogiseen arvioon perustuen tehostettua 
tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti.77 

Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki on luonteeltaan 
vahvempaa, monipuolisempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen 
avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä ja tuen tehtävänä on 
ehkäistä ongelmien laajentumista, monimuotoistumista ja kasautumista. 

Tehostetun tuen aikana pyritään käyttämään monipuolisesti perusopetuksen tukimuotoja, 
lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta. 
Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei myöskään voida yksilöllistää. Sen 
sijaan osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja joustavien 
opetusryhmien käytön sekä kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. 
Tarvittaessa oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä 
vahvistetaan. Tuki järjestään laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja tarpeiden 
mukaisesti. On tärkeää huolehtia oppilaan mahdollisuuksista kokea oppimisen iloa, 
vahvistaa hänen itsetuntoa ja edistää myönteistä näkemystä itsestään osana yhteisöä. 

Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen 
aikana. Mikäli oppilaan tilanteessa tai tuen tarpeessa tapahtuu muutoksia, 
oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan oppilaan tuen tarvetta.  

 
7.3.1 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisessa arviossa 
kuvataan:  

• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena 

• oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista 

• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 

• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai 
muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea 

Luokanopettaja ja opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Silloin kun kyse 
on laajasti oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista, arvion 
laatimisessa voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita. Oppilaan ja huoltajan kanssa 
tehtävä yhteistyö on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja 
onnistuneen toteuttamisen kannalta. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään 
oppilaalle mahdollisesti jo yleisen tuen yhteydessä laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli 
oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. 

                                                
77  Perusopetuslaki 16a § 
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Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa oppilaan siirtyminen takaisin 
yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisessa 
yhteistyössä.  Käsittelyä koskevat toimenpiteet kirjataan pedagogiseen arvioon. 

 
7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana  

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai 
samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea hänelle tehdyn 
oppimissuunnitelman78 mukaisesti. Tehostetun tuen vaiheessa opiskelun ja tukitoimien 
järjestelmällinen suunnittelu tukee oppilaan oppimista, kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on 
tukea oppimisen edistyminen ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Espoon Steinerkoulussa tehostettuun tukeen liittyvän oppimissuunnitelman laativat 
luokanopettaja tai luokanohjaaja yhteistyössä laaja-alaisen erityisopettajan tai muun 
oppilashuollon asiantuntijan kanssa. Oppimissuunnitelma laaditaan, ellei siihen ole ilmeistä 
estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilas osallistuu suunnitelman 
laatimiseen ikäkautensa, kehityksensä ja kykyjensä mukaan. 

Tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa edeltävät pedagogiset keskustelut ja monipuolinen 
havainnointi oppilaan oppimisesta ja kasvusta. Tehostettua tukea varten tehtävä 
oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon.  

Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot 
sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää: 

Oppilaskohtaiset tavoitteet 

• oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan 
• oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä 

erityistarpeet 
• oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin 

liittyvät tavoitteet 

Pedagogiset ratkaisut  

• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut  
• oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, 

opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat 
• oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus  
• opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa  
• oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet 

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut  

• oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako 
• opetukseen osallistumisen edellyttävien opetuspalveluiden, apuvälineiden 

järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako  
• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki 

                                                
78  Perusopetuslaki 16a § 
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Tuen seuranta ja arviointi  

• oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden 
vaikuttavuuden arviointi sekä arviointiajankohdat  

• oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin 
kokonaistilanteesta sekä oppilaan itsearviointi  

• arvioinnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan 
hänelle sopivin tavoin  

• oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta  
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt  

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.  

Oppimissuunnitelma muissa tilanteissa 

Oppimissuunnitelmaa käytetään vaikka oppilas ei saisi tehostettua tukea, mikäli oppilas 
etenee eri oppiaineiden opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-
ohjelman mukaisesti, opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin. Perusopetuksen 7–9 
vuosiluokkien oppilas on otettu joustavan perusopetuksen toimintaan.  

Näissä tilanteissa laadittava oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita 
kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma.  

Opetussuunnitelmassa voidaan päättää, että eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä 
vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman oppimissuunnitelman mukaisesti. 
Siinä on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan oppimissuunnitelmaan, ja 
määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu sekä mahdolliset erityistavoitteet 

Oppilaan opiskelu voidaan järjestää erityisin opetusjärjestelyin, jos oppilaalla katsotaan 
joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jos 
perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat 
opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta tai se on perusteltua oppilaan 
terveydentilaan liittyvistä syistä. Erityisen opetusjärjestelyn mukaisesti opiskelevalle 
oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.  

 

7.4. Erityinen tuki 

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden 
saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tehtävänä on antaa 
oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa 
oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan 
itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa 
vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta.  

Espoon Steinerkoulussa erityinen tuki järjestetään yleisen oppivelvollisuuden piirissä. 
Erityistä tukea tarvitseva oppilas opiskelee oppiaineittain, opiskellen eri oppiaineissa joko 
yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.  

Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle 
laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. 
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Erityisopetukseen sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan 
oppilaan oppiminen. Pedagogiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja 
työtapoihin tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin.79 Nämä vaihtelevat oppimisen 
tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Erityisen 
tuen lisäksi muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus, yksilökohtainen oppilashuolto ja 
apuvälineet. 

 

7.4.1 Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten 

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava 
oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen 
selvitys.80 

Pedagogisen selvityksen laatimista varten luokanopettaja tai luokanohjaaja hankkii: 

• oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen 
etenemisestä  

• moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä, tapauskohtaisesti kootun oppimisen 
tuen ryhmän tekemän selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan 
kokonaistilanteesta. 

Näiden kahden selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä tekee arvion oppilaan erityisen 
tuen tarpeesta. Selvityksen pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan 
pedagogiseksi selvitykseksi. 

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan: 

• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena 

• oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista 

• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 

• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai 
muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea 

• perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa 
yksilöllistetyn oppimäärän. 

Tarvittaessa voidaan hankkia pedagogisen selvityksen lisäksi muita lausuntoja, kuten 
psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Pedagogisen 
selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja 
oppilaan oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä 
voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. 

                                                
79  Perusopetuslaki 17 § 
80  Perusopetuslaki 17 § 
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7.4.2 Erityisen tuen päätös 

Espoon Steinerkoulu järjestää osa-aikaista erityisopetusta, joten erityisen tuen tarve ja 
palveluiden tarkoituksenmukaisuus on selvitettävä perusteellisesti. Erityinen tuki Espoon 
Steinerkoulussa on pääsääntöisesti yksilöllistetty oppimäärä osana yleisopetusta. Muissa 
tilanteissa tehdään yhteistyötä oppilaan kotikunnan opetustoimen kanssa erityisen tuen 
järjestämiseksi. Espoon Steinerkoulu voi tehdä erityisen tuen päätöksen vain yksilöllistetyn 
oppimäärän osalta. 

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen 
erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja 
tämän huoltajaa tai laillista edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain 
mukaisesti.81 Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, sillä huoltajat voivat hakea siihen 
muutosta valittamalla.82 Päätös on aina perusteltava. Päätöksen perustelut sisältyvät 
pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin. 

Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki 
ole riittänyt. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ilman pedagogista selvitystä ja 
oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion 
perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä 
viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida 
antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun 
tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi 
onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.  

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen 
seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä.83 Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen 
tarpeen muuttuessa. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. 
Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös. Mikäli katsotaan, 
että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin 
oppilaalle ryhdytään antamaan tehostettua tukea.  

 
7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta 
tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen 
antaminen. Kaikki erityistä tukea saavan oppilaan tuki kirjataan HOJKSiin. Se on kirjallinen 
suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä 
opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta ja 
ohjauksesta. 

Erityistä tukea varten laadittava HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun 
tietoon ja erityisen tuen päätöksen sisältöön. HOJKSin laatimisessa voidaan hyödyntää 
oppilaalle osana tehostettua tukea varten tehtyä oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo 

                                                
81  Hallintolaki (434/2003) 
82  Hallintolainkäyttölaki 14 § ja perusopetuslaki 42 § 
83  Perusopetuslaki 17 § 
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saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. 
Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää 
huoltajan luvalla. Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan 
kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä.84 Laatimiseen voi tarvittaessa osallistua myös muita 
asiantuntijoita. 

Erityistä tukea varten laadittavan HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin 
oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää: 

 

Oppilaskohtaiset tavoitteet  

• oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan 
• oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä 

erityistarpeet oppilaan oppimiseen, työskentelytaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät 
tavoitteet 

• oppilaan kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät 
tavoitteet  

• oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä 
oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät 

Pedagogiset ratkaisut  

• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut  
• oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, 

opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat 
• oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 
• opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa  
• oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet 

Opetuksen järjestäminen  

• oppilaan opetuksen järjestäminen muun opetuksen yhteydessä  

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut 

• oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako 
• erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten opetuspalveluiden, apuvälineiden ja 

kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako  
• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki  
• oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus 

yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa 

Tuen seuranta ja arviointi  

• HOJKSin tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 
sekä arviointiajankohdat  

• oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin 
kokonaistilanteesta sekä oppilaan itsearviointi  
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• oppimisen arvioinnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa 
osaamistaan hänelle sopivin tavoin  

• HOJKSin tarkistaminen ja sen ajankohta  
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt 
• Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn 

oppimäärän mukaan, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien lisäksi 
o luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä 
o yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
o yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltavien oppiaineiden arviointi 

suhteessa HOJKSissa määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin 

Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan 
henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt 
tiedonsiirtoluvat. 

HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan 
tarpeiden mukaiseksi. Sitä muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden 
muuttuessa. Jos erityisen tuen antaminen päätetään lopettaa, oppilaalle laaditaan 
oppimissuunnitelma tehostetun tuen antamiseksi.  

 
7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen 

Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin 
oppimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin aina tukea oppilaan opiskelua siten, että 
yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. 

Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla 
tavoilla soveltamalla opetusta ja monimuotoisin tukitoimin. Oppilaan opiskelua voidaan 
helpottaa yksittäisessä oppiaineessa, jotta hän voi keskittyä opiskelussa tämän oppiaineen 
keskeisiin sisältöihin. Tällöin oppilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden 
mukaisesti ja hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleiseen oppimäärään. Mikäli edes 
oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta 
huolimatta ole oppilaalle mahdollista, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää erityisen 
tuen päätöksellä. Esimerkiksi kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute, 
puutteellinen opiskelutekniikka tai käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi olla syynä 
oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee ensisijaisesti tukea näissä asioissa. 
Tukimuodot voivat liittyä opetusjärjestelyihin tai oppilashuollollisiin toimenpiteisiin. 

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan 
tavoitetason määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin 
olla oppilaalle riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen 
tuen päätöksessä. Pedagoginen selvitys sisältää erilliset perustelut yksilöllistämiselle 
kussakin oppiaineessa. Jokaisen oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas 
opiskella oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä 
yksilöllistää. Jos yksilöllistettyjen oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai 
vähentää, tehdään uusi pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös. 

Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä 
tavoitteista ja sisällöistä, myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä voidaan soveltaa. Ne 
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kuvataan riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti oppilaan HOJKSissa. Tämä on tärkeää, 
koska oppilaan opetus ja arviointi toteutetaan HOJKSiin kirjatun perusteella kyseisessä 
oppiaineessa. Oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa HOJKSissa määriteltyihin, hänelle 
yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan opiskelua tuetaan lisäksi erilaisilla 
pedagogisilla järjestelyillä ja tarvittaessa eri tukimuodoilla. Kunkin oppiaineen opetuksesta 
vastaava opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä laativat edellä mainitut 
HOJKSin sisällöt. 

Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, merkitään kyseisen oppiaineen 
numeroarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa että 
päättöarvioinnissa. Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on 
opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Sanallista 
arviointia voidaan käyttää numeroarvioinnin sijasta kaikilla vuosiluokilla ja myös 
päättötodistuksessa. 

Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista 
oppimäärän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen 
painavat syyt ja se perustuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan. 
Vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta tehdään hallintopäätös perusopetuslain 18 §:n 
perusteella. Jos oppilaalla on erityisen tuen päätös, vapauttamisesta päätetään erityisen 
tuen päätöksessä. Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen 
opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa. 

Oppiaineen oppimäärien yksilöllistäminen ja oppiaineesta vapauttaminen tehdään 
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille tulee selvittää näiden toimenpiteiden 
vaikutukset jatko- opintoihin.  

 
7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea 
sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä 
oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle 
tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta. Espoon Steinerkoulussa ei ole saatavilla 
pidennetyn oppivelvollisuuden mukaista opetusta. 

 
7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus  

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta 
toiminta-alueittain. Opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain vain mikäli todetaan, että 
oppilas ei kykene opiskelemaan edes yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti. Espoon 
Steinerkoulussa ei ole saatavilla pidennetyn oppivelvollisuuden mukaista opetusta. 

7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot  

Perusopetuslaissa säädetään oppilaan oikeudesta saada tukea oppimiseen ja koulukäyntiin. 
Espoon Steinerkoulu tarjoaa monipuolista tukea perusopetuksessa. 
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7.5.1 Tukiopetus  

Espoon Steinerkoulussa tukiopetus on kiinteä ja tärkeä osa oppimiskokonaisuutta. 
Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta, jos hän on tilapäisesti jäänyt jälkeen 
opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea.85 Tukiopetus 
aloitetaan heti, kun oppimiseen liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi 
jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta. 
Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. 

Tukiopetuksella pyritään vastaamaan oppilaan tuen tarpeeseen yksilöllisin tehtävin, 
monipuolisia materiaaleja ja menetelmiä hyödyntäen. Tukiopetuksessa pyritään tukemaan 
ja ohjaamaan oppilasta ottamaan vastuuta omasta oppimisprosessistaan niin työtehtävien 
kuin ajankäytön osalta. Ennakoivassa tukiopetuksessa uusiin opittaviin asioihin voidaan 
perehtyä etukäteen. Tukiopetuksella voidaan vastata myös poissaoloista johtuviin tuen 
tarpeisiin. 

Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus 
osallistua tukiopetukseen. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, 
sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Erilaisia 
joustavia ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamisessa. 

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti luokanopettaja tai 
aineenopettaja, mutta sen voi tehdä myös oppilas itse tai huoltaja. Tukiopetusta pyritään 
järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa 
tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä 
oppilaan velvollisuudesta osallistua hänelle järjestettyyn tukiopetukseen. 

7.5.1 Muut tukimuodot  

Espoon Steinerkoulu tarjoaa mahdollisuuksien mukaan myös muita tukimuotoja.  

 

Yksilöllinen eurytmia 

Yksilöllisellä eurytmialla voidaan liikkeen kautta vaikuttaa positiivisesti mm. 
hahmotushäiriöihin, kielellisiin vaikeuksiin, keskittymiseen, jännittyneisyyteen tai 
ahdistuneisuuteen. Tavoitteena on ennaltaehkäistä oppimis- ja käyttäytymisongelmia, tukea, 
korjata ja tasapainottaa oppilaan kasvua ja kehitystä. Aloite yksilöllisen eurytmian 
aloittamisesta voi tulla huoltajalta, oppilaalta tai opettajalta. Yksilöllistä eurytmiaa 
toteutetaan yhteistyössä kodin ja koulun kanssa.  

 

Yksilöllinen kuvataide 

Steinerpedagogisessa oppimisympäristössä maalausta käytetään täydentävänä, 
uudelleenrakentavana ja tasapainottavana kokonaiskehitystä tukevana toimintona.  
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Yksilöllisen kuvataiteen tunnilla työskennellään monipuolisia kuvataiteen työtapoja käyttäen. 
Espoon Steinerkoulussa yksilöllinen kuvataide toimii tukena oppilaan kokonaisvaltaisessa 
kasvussa tukien erityisesti sosiaalisten taitojen kehittymistä. Myös esim. keskittymis- ja 
hahmotuskyvyn ja silmä-käsi-koordinaation harjoittaminen ovat mahdollisia taiteellisin 
keinoin.  

 

Toiminnanohjaus 

Koulunkäynnin ja kokonaiskehityksen tukeminen ja omatoimisuuden lisääminen sekä 
itsetunnon vahvistuminen ovat tärkeitä tavoitteita toimintaterapeuttisessa työskentelyssä. 

Toiminnanohjauksen tavoitteena on tukea ja edistää lasten ja nuorten psyykkistä, fyysistä ja 
sosiaalista toimintakykyä sekä itsestä huolehtimisen taitoja. Kehonhahmotusta, karkea- ja 
hienomotorisia taitoja, toiminnan suunnittelua sekä keskittymiskykyä harjoitellaan lasten ja 
nuorten omassa toimintaympäristössä. 

Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Tavoitteet asetetaan yhdessä lapsen 
kanssa ja pyritään löytämään motivoivia ja sitoutumista edistäviä keinoja tavoitteiden 
saavuttamiseen. 

Toiminnanohjauksessa tuetaan lapsen ja nuoren ainutkertaisuutta ja kasvua kohti oman 
näköistä elämää. Espoon Steinerkoulussa toiminnanohjauksesta tukitoimena vastaa 
laillistettu toimintaterapeutti yhteistyössä muun henkilökunnan ja huoltajien kanssa.  

 
7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus 

Oppilaalla, jolla havaitaan vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus 
saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.86 Osa-aikaista erityisopetusta 
annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä 
vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, 
vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on 
vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia. 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, 
pienemmässä ryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja 
sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen.  

Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavat käydään läpi oppilaan ja huoltajien kanssa. 
Osa-aikaisen erityisopetuksen vaikuttavuutta suunnitellaan ja arvioidaan yhteistyössä kodin 
ja koulun kanssa ja se pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan 
kanssa. Heille annetaan tietoa osa-aikaisen erityisopetuksen merkityksestä oppimiselle ja 
koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua siihen. 

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla. Tehostetun tuen aikana 
osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Oppilas voi saada 
osa-aikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana. Osana pedagogista arviota ja 
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selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys 
ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa.  

7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet 

Espoon Steinerkoulu on yksityinen opetuksen järjestäjä ja siten toissijainen koulu, johon 
oppilaat hakeutuvat kunnan osoittaman lähikoulun sijaan. Oppilaan tarvitsemat palvelut 
pyritään järjestämään yhteistyössä oppilaan kotikunnan kanssa.  
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LUKU 8 OPPILASHUOLTO 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto. 

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa 
oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy 
läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään ja se toimii lapsen edun takaamiseksi ja 
painottuu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. 

Oppilaalla on oikeus saada sellaista tarvitsemaansa oppilashuoltoa, jota opetukseen 
osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän 
psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä 
sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä 
oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen 
oppilashuoltoon. Monialaisen yhteistyön merkitys korostuu oppilashuollossa tarkoituksenaan 
palvella kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimista ja edistämistä. Oppilashuoltotyön 
keskeisinä arvoina ovat luottamus, kunnioitus ja yhteistyö. Kaikessa työssä keskeisenä 
kiintopisteenä on oppilaan edun turvaaminen. 

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa kuvataan oppilashuollon keskeiset periaatteet, 
opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteet sekä paikallisen opetussuunnitelman ja 
koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisen prosessi.  

Oppilashuollon toimintakulttuuria kuvataan tarkemmin Espoon Steinerkoulun 
Opiskeluhuoltosuunnitelmassa. 

                                                 

8.1 Moniammatillinen oppilashuollon yhteistyö 

Oppilashuoltotyötä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä opetustoimen, sosiaalitoimen ja 
terveystoimen kanssa.  Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. 
Oppilaan huoltaja ja oppilas ovat keskeisessä asemassa oppilashuoltotyössä. Oppilaan 
osallisuus mahdollistetaan ikätason ja edellytysten mukaisesti. Kouluyhteisön tai oppilaiden 
hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja 
huoltajien kanssa. 

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja 
oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Oppilashuollossa toimijat ovat 
psykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja- ja lääkäri. Näiden lisäksi oppilashuoltoon 
kuuluu opetushenkilökuntaa. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, 
yhteisöön kuin yhteistyöhön.  Oppilashuollon palveluiden saatavuudessa painotetaan 
helppoutta ja joustavuutta. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. 

Oppilaita ja heidän huoltajiaan tiedotetaan oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan 
tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Laaja ja suunnitelmallinen yhteistyö kodin ja koulun 
välillä sekä asiantuntijoiden keskinäinen konsultaatio edesauttaa oppilashuollon toimien 
sujuvuutta ja toteutumista.     



 

86 

   
 

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat koko 
koulutaipaleen kattavan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää 
pohdittaessa oppilashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri 
kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen 
yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri 
yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitelmallista arviointia. 

 

Oppilashuoltoryhmät 

Oppilashuoltoon kuuluu kolme ryhmää. Jokaisella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden 
perusteella määräytyvä  kokoonpano.  Kaikki  oppilashuoltoryhmät  ovat  moniammatillisia, 
mikä  tarkoittaa,  että ryhmässä   on   opetushenkilöstön  lisäksi   kouluterveydenhuoltoa 
sekä   psykologi-   ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä tarpeen mukaan. 

Oppilashuoltoryhmiä ovat: 

1. Oppilashuollon ohjausryhmä (Yksityiskoulujen liitto ry:n ohjaamana useamman koulun 
yhteinen) 

2. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (koulukohtainen) 

3. Yksilökohtainen tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä (tapauskohtainen) 

 

Oppilashuollon ohjausryhmä 

Espoon Steinerkoulu on osa Yksityiskoulujen liiton ohjausryhmää. Ohjausryhmän 
tavoitteena on kehittää ja arvioida koulukohtaisen oppilashuollon toteutumisesta. 
 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 

Espoon  Steinerkoulussa  oppilashuolto ymmärretään  keskeisenä  osana  koko 
oppilaitoksen  toimintakulttuuria  ja  käytännön  toimia.  Koulun  yhteisöllinen  
toimintakulttuuri edistää yhteisöllistä   ja   yksilöllistä   oppilashuoltoa.  Oppilashuollon  
pääpaino  on  yhteisöllisessä, ennaltaehkäisevässä oppilashuollossa.  Tavoitteena on 
edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvää oppimista. 
Samalla huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, esteettömyydestä ja 
turvallisuudesta. Lähtökohtana on se, että yhteisön hyvinvointiin voidaan ennakoivasti ja 
ylläpitävästi vaikuttaa. Yhteisöllisestä oppilashuollosta vastaa koulun osoittama 
asiantuntijoista koostuva ryhmä. Ryhmä suunnittelee, kehittää ja arvioi koulun 
oppilashuollollisia toimintatapoja. 

 

Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä 

Yksilökohtaisella  oppilashuollolla  tarkoitetaan  kouluterveydenhuollonpalveluja, psykologi- 
ja koulukuraattoripalveluja sekä moniammattillista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, jota 
tarjotaan tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Yhteistyö oppilaan ja 
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huoltajan kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Kaikki yksilökohtainen oppilashuolto  perustuu  
vapaaehtoisuuteen.  

Asian käsittely yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän 
kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai 
huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia 
oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä.  Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus 
pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. 

Yksilökohtaisen   oppilashuollon   tavoitteena   on   oppilaan kokonaisvaltaisen  kehityksen,  
terveyden,  hyvinvoinnin  ja  oppimisen seuranta  ja  tukeminen. Erityinen huomio 
kiinnitetään varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Toimintatavoissa  keskeistä  
on  arvostava  ja  luottamukseen  perustuva  kohtaaminen  sekä  oppilaan omien  
mielipiteiden  ja  toivomusten  huomioiminen  hänen  ikänsä,  kehitystasonsa  ja  muiden 
henkilökohtaisten   ominaisuuksiensa   mukaisesti.       

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan 
oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon 
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. 
Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan 
jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat:  

• yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen 
oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot 

• kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa 
• kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa 
• asian aihe ja vireille panija 
• oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, 

tutkimukset ja selvitykset 
• toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset 

tukitoimet 
• tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden 

toteuttamissuunnitelma 
• toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. 

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi 
merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. 

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä vaaditut tai saadut 
yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Koulu vastaa 
henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin 
tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat 
salassa pidettäviä. 

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologi kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön 
säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon 
kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen.                     
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Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on 
salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 
oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä 
yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus 
saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle 
oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon 
luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on 
välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava 
tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa 
huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, 
yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan 
tai huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. 

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, 
aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen 
huoltajansa suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää 
oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia 
oppilashuollon jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta 
välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen 
järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot 
voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.                                             

 

8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat 

                         

Opetussuunnitelma  oppilashuollon osalta laaditaan moniammatillisessa yhteistyössä. 
Espoon Steinerkoulussa oppilashuollon osalta suunnitelma on laadittu 
oppilashuoltohenkilöstön yhteistyöllä. Oppilaille on pyritty järjestämään mahdollisuus 
osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun 
järjestyssääntöjen valmisteluun. Oppilaat ovat osallistuneet oppilashuoltotyön suunnitteluun 
osallistumalla koulun yhteisöllisen oppilashuollon työryhmän kokouksiin. Koulun 
oppilaskunta osallistetaan suunnitelmien valmisteluun. Valmistelutyössä tehdään yhteistyötä 
huoltajien ja tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.             

Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta 
suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. 
Koulukohtaiset suunnitelmat valmistellaan moniammatillisessa yhteistyössä. Suunnitelmat 
ovat:                                                     

• Espoon kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma     
• koulun opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta 
• koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma                                     
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LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ 
ERITYISKYSYMYKSIÄ 

Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden kielelliset 
valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan perusopetuksessa huomioon. Jokaisen oppilaan kieli- 
ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan tuntemaan, ymmärtämään 
ja kunnioittamaan jokaisen kansalaisen perustuslain mukaista oikeutta omaan kieleen ja 
kulttuuriin87.  

Tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja 
monikielisyyttä ja siten vahvistaa oppilaiden kielellistä tietoisuutta ja metalingvistisiä taitoja. 
Koulutyöhön voi sisältyä monikielisiä opetustilanteita, joissa opettajat ja oppilaat käyttävät 
kaikkia osaamiaan kieliä. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja 
yhteisönsä tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, 
historiasta, kielistä ja kulttuureista. Kulttuurista monilukutaitoa voidaan vahvistaa 
mediakasvatuksella ja ottamalla huomioon oppilaiden ja heidän perheidensä mediakulttuuri. 

Oppilaiden opintoja varten voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Suunnitelma 
sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava 
oppimissuunnitelma, joka kuvataan alaluvussa 7.3.2. 

Espoon Steinerkoulun opetuskieli on suomi, joten kouluun otetaan oppilaaksi muista 
kieliryhmistä vain oppilaita, jotka pystyvät riittävästi seuraamaan suomenkielistä opetusta. 
Muita asiaan liittyviä näkökulmia ovat myös oppilaan ikä ja sopeutumis- ja 
edistymismahdollisuudet suomenkielisessä opetuksessa sekä tarvittavat kodin- ja koulun 
tarjoamat tukitoimet. Myös oppilaan jatko-opintomahdollisuudet on punnittava tarkkaan 
yhdessä huoltajien kanssa silloin, kun pohditaan koulunkäynnin aloittamista.    

Maahanmuuttajilla tarkoitetaan oppilaita, jotka ovat Suomeen muuttaneita tai Suomessa 
syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Maahanmuuttajien opetuksessa 
noudatetaan yleistä opetussuunnitelmaa, mutta samalla pyritään ottamaan huomioon 
oppilaan äidinkieli, kulttuuri sekä muut maahanmuuttoon liittyvät seikat. 

Oppilaille, jonka perheen kieli- ja kulttuuritausta ei tue riittävästi oppilaan opiskelua suomen 
kielellä, voidaan äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta opettaa suomea toisena kielenä. 
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja 
kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi 
jäseneksi. 

 

9.1. Saamelaiset ja saamenkieliset  

Saamelaisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista 
kieleensä, kulttuuriinsa ja yhteisöönsä sekä antaa heille mahdollisuus omaksua 

                                                
87  Suomen perustuslaki (731/1999) 17 § 
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saamelainen kulttuuriperintö. Tavoitteena on lisätä oppilaiden valmiuksia toimia 
saamenkielisessä ympäristössä, oppia saamen kieltä ja saamen kielellä. 

Saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamen kieltä osaavien oppilaiden opetus tulee 
antaa pääosin saamen kielellä88. Silloin kun perusopetus on saamenkielistä, sen 
erityisenä tavoitteena on vahvistaa saamen kielen osaamista ja kielen käyttöä. Opetus 
perustuu yhteisölliseen näkemykseen kielestä. Yhteisön jäsenyys ja osallisuus lujittuvat, 
kun oppilaat oppivat käyttämään kieltä yhteisölle ominaisella tavalla.  

Saamen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa otetaan huomioon eri saamen kielet ja 
niiden murteet sekä kielen sisältämä kulttuurinen tietous. Oppilaita ohjataan 
ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja vaikutuksia ympäristöönsä sekä 
myönteisen viestintäilmapiirin rakentamisen tärkeyttä osana oman elämänsä hallintaa ja 
kielellistä tapakasvatusta. Kielellisten taitojen kehittyessä oppilaat saavat valmiuksia 
osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja päätöksentekoon. Opetus lisää oppilaiden 
ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä sekä itselle, 
yhteisölle ja yhteiskunnalle että muille alkuperäiskansoille.  Oppilaita ohjataan 
ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulttuureja. 

 

9.2. Romanit 

Romanien opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden identiteetin 
kehitystä ja tietoisuutta omasta historiasta ja kulttuurista. Opetuksessa otetaan 
huomioon Suomen romanien asema etnisenä ja kulttuurisena vähemmistönä. Opetus 
vahvistaa romanien kieli- ja kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyössä kotien kanssa. 
Oppilaille pyritään tarjoamaan romanikielen opetusta.  Mahdollisuuksien mukaan heille 
tarjotaan myös romanikielistä opetusta. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden ikä 
ja romanikielen taito ja hyödynnetään romanikielistä yhteisöä ja mediaa. 

 

9.3. Viittomakieliset  

Viittomakielisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden 
viittomakielistä identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakielisestä 
yhteisöstä. Opetuksessa hyödynnetään viittomakielistä yhteisöä ja mediaa. 
Viittomakieltä käyttävät oppilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. 

Perusopetuslain mukaan kuulovammaisille tulee tarvittaessa antaa opetusta myös 
viittomakielellä89. Lain perusteluiden mukaan ainakin viittomakieltä ensimmäisenä 
kielenä oppineille kuuroille opetus tulee antaa viittomakielellä90. Viittomakielinen 
perusopetus voidaan toteuttaa joko viittomakielisessä ryhmässä tai ryhmässä, joka 
koostuu viittomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä oppilaista. Viittomakielisen 
perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielen taitoa ja lisätä 
valmiuksia toimia erilaisissa ympäristöissä. 

                                                
88  Perusopetuslaki 10 § 2 mom.  
89  Perusopetuslaki 10 § 2 mom.  
90  Hallituksen esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 86/1997 
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Viittomakielen ja kirjallisuuden opetuksessa oppilaat vahvistavat valmiuksiaan 
vuorovaikutukseen viittomakielellä osana oman elämänsä hallintaa. 
Vuorovaikutustaitojen kehittyessä he saavat valmiuksia osallistua ja vaikuttaa yhteisiin 
asioihin ja päätöksentekoon. Viittomakielisille kuuleville annetaan viittomakielen 
opetusta mahdollisuuksien mukaan. Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä 
viittomakielisen kommunikaation merkityksestä itselle ja viittomakieliselle yhteisölle. 

9.4. Muut monikieliset oppilaat  

Muiden monikielisten oppilaiden opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden 
monikielisyyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä. Siten oppilaat saavat 
valmiudet tasapainoiseen ja aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksessa 
otetaan huomioon oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri sekä 
maassaoloaika.  

Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä monipuolisesti eri 
oppiaineiden tunneilla ja muussa koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen 
ja käyttö tukevat eri oppiaineiden sisällön omaksumista ja oppilas oppii viestimään 
koulun oppiainesisällöistä myös omalla äidinkielellään. Suomen perustuslain mukaan 
jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja 
kulttuuriaan. Oppilaille pyritään tarjoamaan oppilaan oman äidinkielen opetusta.  

Valtioneuvoston asetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän 
äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai 
osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän 
mukaisesti.91 Oppilas opiskelee suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -
oppimäärän mukaan, jos oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita 
yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella, jolloin hänen osaamisensa ei ole riittävää 
yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä 
vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai oppilaan suomen kielen taito on muutoin 
riittämätön suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun (katso myös Suomi 
toisena kielenä ja kirjallisuus). 

Oppilaan oman äidinkielen ja suomen tai ruotsin kielen opetuksen ohella oppilaille 
annetaan tarvittaessa tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten 
oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia 
oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan kotoutumissuunnitelmaa.   

Espoon Steinerkoulussa oppilaiden kielitausta, kielelliset valmiudet ja kulttuuri otetaan 
huomioon yhteisöä rikastuttavana tekijänä. Oman kielen opetus järjestetään 
mahdollisuuksien mukaan oppilaan yhteistyössä kotikunnan kanssa.  

 

                                                
91  Valtioneuvoston asetus (422/2012) 8 § 2 mom.  
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LUKU 10 ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI 
KASVATUSOPILLISEEN JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA 
PERUSOPETUS  

 

10.1 Opetuksen järjestämisen periaatteet  

 

Espoon Steinerkoulun opetus perustuu luvussa 11 mainittuun erityiseen kasvatusopilliseen 
(steinerpedagogiikka) järjestelmään. Steinerkoulun opetussuunnitelma on laadittu luvun 11 
mukaisesti niin, että perusteiden pedagogisia linjauksia täydennetään steinerpedagogisilla 
ratkaisuilla ja linjauksilla. Arvoperusta -lukuun on lisätty erillinen ihmiskäsitysluku. 
Oppimiskäsitysluku on täydennetty erillisellä kehitysvaiheet- ja ikäkausiopetusluvulla.  

Steinerkoulun periaatteita on kuvattu kansainvälisissä julkilausumissa (Pedagogisen 
osaston sisäisen steinerkoulujen kansainvälisen foorumin kuvaus steinerkoulun 
peruspiirteistä 2009, päivitetty 2015, Euroopan steinerkoulujen neuvoston steinerkoulujen ja 
-päiväkotien periaatteet 2011). Steinerpedagogiset ratkaisut näkyvät läpi 
opetussuunnitelman, mutta erityisesti toimintakulttuurissa, opetusmenetelmissä, työtavoissa 
ja oppimisympäristöissä. 
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LUKU 11 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA 

 

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, 
laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille 
mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee 
opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja. 

 

Valinnaisia opintoja on kahdenlaisia: 

l Opetuksen järjestäjän valitsemat taide- ja taitoaineiden valinnaiset,    
joita oppilas ei itse valitse (12.1). 

l Oppilaalle valinnaiset, jotka oppilas itse valitsee (12.2)     
 . 

 

 

11.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit  

 

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1–6 ja vuosiluokille 7–9 osoitetaan kullekin taide- 
ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen 
vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1–6 vuosiluokille 
yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7–9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista 
tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaiset tunnit ovat osa 
yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan 
osana tätä opetusta. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä. 

Espoon Steinerkoulussa taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat seuraavat:  

• 4. ja 5. luokalla kuoro- tai orkesteritoiminta, yksi vuosiviikkotunti 4. luokalla ja yksi  
vuosiviikkotunti 5. luokalla. Yhteensä kaksi vuosiviikkotuntia.92  

• 5–-8. luokilla eurytmiaa kaksi vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla yksi vuosiviikkotunti. 
Yhteensä 9 vuosiviikkotuntia.93  

 

11.2 Valinnaiset aineet  

 

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan 
valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän 
vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1–9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen 

                                                
92  Espoon Steinerkoulun tuntijako 2016- 
93  Espoon Steinerkoulun tuntijako 
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yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja 
oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista.94 

Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita 
ja sisältöjä.  Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta 
tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää 
oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja 
viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa tai 
draamaopinnoissa. 

Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan. Opetuksen järjestäjän tulee 
ottaa valinnaisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon 
opiskelijaksi ottamisen perusteet toiselle asteelle95. 

 

Espoon Steinerkoulussa valinnaisten aineiden tunnit ovat seuraavat:  

• 2. ja 3. luokalla yksi vuosiviikkotunti  molemmilla luokka-asteilla musiikkia tai 
liikuntaa. Tämän valinnan oppilas tekee 1. luokan kevätlukukaudella luokalla ja 
valinta on voimassa kaksi lukuvuotta (2. ja 3. luokan).  

• 6. luokalla yksi vuosiviikkotunti musiikkia tai liikuntaa, valinta tehdään 5. luokan 
kevätlukukaudella  

• 7.–9. luokilla kaksi vuosiviikkotuntia kullakin luokka-asteella. Valinnaisaineita voivat 
olla syventävinä musiikki, liikunta, draama, kuvataide sekä laaja-alaista osaamista 
sisältäviä tai monialaisia kokonaisuuksia.  

11.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät  

 

Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli), laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Sitä 
opiskellaan Espoon Steinerkoulussa luokilla 1.–9. Vapaaehtoisen A-kielen vuosiviikkotunnit 
jaetaan vuosiluokille opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.96 Tavoitteet ja 
päättöarvioinnin kriteerit ovat samat kuin kaikille yhteisessä A-kielessä.  

 

 

 

 
 

  

  

                                                
94  Valtioneuvoston asetus (422/2012) 6 § 
95  Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisesta ammatillisessa peruskoulutuksessa (4/2013); 
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa (856/2006) 
96  Espoon Steinerkoulun tuntijako 2016- 


