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JOHDANTO 
 
Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelma on laadittu 2006 ja päivitetty 2010 ja 2011. Opetus-
suunnitelma täyttää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) niine poikkeuksineen, 
jotka Erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvasta opetuksesta on todettu Opetushal-
lituksen määräyksessä 16.3.2009 DNO 4/011/2009. Edellä mainittua erityistehtävää Espoon Stei-
nerkoulu toteuttaa opetusministeriön myöntämän järjestämisluvan perusteella. 
 
Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelmassa on otettu huomioon myös steinerkoulun kansainvä-
linen opetussuunnitelma (Rawson, Richter, 2004), jossa steinerpedagogiikan perusteet ja opetus-
käytännöt ja -menetelmät on esitetty laajasti ja perusteellisesti. Varsinkin didaktiikassa ja peda-
gogiikassa steinerkoulun kansainvälinen opetussuunnitelma on steinerpedagogiikan opetustyön 
kannalta tärkeä käsikirja. 
 
Opetussuunnitelma on jatkuvan tutkimus-, kehitys- ja arviointiyön kohteena ja sitä päivitetään 
tarpeen mukaan. Koulukohtainen opetussuunnitelma ilmentää koulun eetosta ja se syntyy ja 
muuntuu yhteistyön tuloksena. 
 
Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelman yleistä osaa tullaan soveltamaan myös Vihdin Stei-
nerkoulun opetussuunnitelman yleisenä osana. Oppiainekohtainen opetussuunnitelma on sen si-
jaan Vihdin Steinerkoululla omansa. 
 
Espoon ja Vihdin Steinerkoulun opetussuunnitelmaa on päivitetty perusopetuslain 642/2010 ja 
opetushallituksen määräyksen 50011/2010 mukaisesti. Tämä päivitetty opetussuunnitelma tulee 
voimaan 1.8.2011. 
 
  
 
31.heinäkuuta 2011  
 
Markku Niinivirta 
rehtori 
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1 OPETUSSUUNNITELMA 

1.1 Opetussuunnitelman laatimisen perusteet    
 
Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelmaan sisältyvät yleinen osa ja oppiaineosa. Opetussuunni-
telman laatimisen perustana ovat olleet perusopetuslain 14 §:n mukaiset Opetushallituksen mää-
räykset 1/911/2004 ja 4/011/2009. Espoon Steinerkoulu edustaa kansainvälisesti tunnettua stei-
nerkoululiikettä ja opetussuunnitelman perusteissa se on esitetty erityisenä kasvatusopillisena 
järjestelmänä. Opetussuunnitelman laatimisessa on otettu huomioon steinerkoulun pedagogiset 
erityispiirteet.  
 

1.2 Opetussuunnitelman lähtökohdat 
 
Steinerpedagogiikan tehtävänä on nähdä ihmisen kehitys ja kehityksestä nousevat tarpeet kaiken 
kasvatuksen ja opetuksen perustana. Yksittäisen oppilaan terveen kehityksen vaaliminen on siten 
koko opetussuunnitelman laatimisen lähtökohta.  
 
Muita lähtökohtia ovat taata oppilaille riittävät mahdollisuudet toteuttaa itsessään olevia mahdol-
lisuuksia, valmiuksia ja kykyjä. Eli opetussuunnitelman tehtävänä on auttaa oppilasta kehitty-
mään ja kehittämään itseään. Lisäksi opetussuunnitelman peruslähtökohtana on kehittää niitä tai-
toja ja kykyjä, joita oppilas ja opiskelija tarvitsee toimiakseen tässä maailmassa ja tässä ajassa.    
 
Steinerkoulussa painotetaan koulun kasvatuksellista tehtävää pyrkien soveltamaan opetettavat 
aineet oppilaan kulloistakin kehitysvaihetta vastaavaksi. Steinerkoulun opetussuunnitelma kuvaa 
missä kehitysvaiheessa oppilaat yleensä ovat tietyssä iässä.    
 
Opetussuunnitelman perusteissa (2004) painotetaan oppimistavoitteita, opetuksen keskeisiä sisäl-
töjä ja arviointia. Steinerpedagogisessa lähestymistavassa painotetaan edellä mainitun lisäksi, et-
tä pedagogisesti yhtä tärkeää kuin ”mitä” on ”miten” –kysymys eli opetuksen käytännön järjeste-
lyihin ja menetelmiin liittyvät kysymykset.   
 
Opettajankouluttaja ja tutkija Tobias Richter (2004) ja Steinerkoulun kansainvälisen opetussuun-
nitelman kirjoittaja toteaakin: ”Kun tutkii intensiivisesti Rudolf Steinerin antia kasvatukselle, ei 
voi välttyä innostumasta. Ja juuri innostumista, kun se käsitetään uudistavana voimana, tarvitaan 
kipeästi kasvatuksessa.”   
 
Steinerkoulun opetussuunnitelmalla pyritään antamaan ihmiselle mahdollisuus terveeseen ja ta-
sapainoiseen kasvuun. Terveys on tässä käsitettävä oppilaassa (ja oppilaaseen) vaikuttavien voi-
mien dynaamisena tasapainona, jolloin oppilas ja yksilö myös pystyy olemaan tasapainoisessa 
yhteydessä maailmaan ja toisiin ihmisiin. Se tarkoittaa myös, että jokaisen oppilaan potentiaali 
pyritään auttamaan ja saamaan esiin parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Steinerpedagogiikan traditiossa nähdään, että ihmisen kaikkein määräävin ominaisuus on yksi-
löllisyys. Yksilöllisyyden ydin, ihmisen varsinainen minä ilmentää aina itseään vuorovaikutuk-
sessa geneettiseen perimään ja ympäristöön, sekä luonnolliseen että inhimilliseen. Ihmisen varsi-
naisen minän vahvistaminen on opetussuunnitelman peruslähtökohta, sen ydin. Tämä ilmenee 
mm. siinä, miten oppilaan tietoisuuden laajentuessa ja vahvistuessa päämääränä on tukea yksilöi-
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tä heidän oppiessaan ohjaamaan ja ottamaan vastuuta omista oppimis- ja kehitysprosesseistaan. 
Oppimaan oppiminen, itsekasvatus ja itsensä löytäminen ovat niitä päämääriä ja välineitä, joita 
ihminen tarvitsee toteutuakseen ja toteuttaakseen itseään elämässään. 
  
Kehitys on yksilöllistä ja yhteisöllistä. Steinerpedagogiikassa painotetaan yksilöllisten kykyjen 
kehittämisen rinnalla sosiaalisia ja yhteisöllisiä taitoja. Turvallinen, luottamuksellinen ja sosiaa-
lisesti suvaitseva ilmapiiri koulussa nähdään kasvua, oppimista ja luovuutta tukevana oppi-
misympäristönä.    
 
 

1.3 Opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen 
 
Opetussuunnitelman tehtävä on ohjata opettajan työtä sekä antaa vanhemmille, viranomaisille ja 
yhteistyökumppaneille tietoa opetuksen tavoitteista, keskeisistä sisällöistä ja arvioinnista. Ope-
tussuunnitelmaan liittyvä tutkimus ja kehittämistyö jäsentää ja kiteyttää koulussa tapahtuvaa 
opetuksen yleistä kehittämistyötä. Opettajat työskentelevät säännöllisesti yhdessä, jakavat peda-
gogisesti tärkeitä kokemuksia ja havaintoja sekä keskustelevat niistä ottaen huomioon myös ai-
heisiin liittyvää tutkimusta. Opetussuunnitelman kehittämisessä opettajien yhteistyöllä on ensiar-
voinen merkitys.  
 
Arvioinnin tavoitteena on seurata koulun opetussuunnitelman ja asetettujen tavoitteiden toteutu-
mista. Kouluyhteisön tulee voida vastata opetus- ja kasvatuskentän muuttuviin haasteisiin. Edellä 
mainituista syistä opetussuunnitelman kriittinen arviointi on tärkeää. 
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2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Steinerkasvatuksen ja opetuksen ihmiskäsitys ja arvo-
perusta 

 
Steinerpedagogiikka pohjautuu filosofi ja kasvatusajattelija Rudolf Steinerin (1861–1925) käsi-
tykseen ihmisen olemuksesta. Steinerin tietoteoreettinen ja eettinen näkemys luovat selkeän filo-
sofisen perustan steinerpedagogiikalle. Steinerin käsitys ihmisen olemuksesta muodostaa keskei-
sen osan filosofiasta, jota hän kutsui antroposofiaksi. Antroposofia-käsitettä on käyttänyt jo en-
nen Steineria filosofi Immanuel Herman Fichte (1796-1879) toteamalla, että ihmisolemuksen to-
dellinen käsittäminen kohottaa antropologian antroposofiaksi eli ihmistutkimuksen ihmisviisau-
deksi. 
 
Ensimmäinen keskeinen ajatus antroposofian ihmiskuvassa on kokonaisvaltainen (holistinen) 
ihmiskäsitys, joka on ”tietoisuutta ihmisyydestä” eli tutkimusta ja pohdintaa ihmisen kehitykses-
tä ja kehitysalueiden ulottuvuuksista (fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen ja henkinen). 
 
Toinen keskeinen ajatus lähtee näkemyksestä, että jokainen ihminen koostuu ruumiista, sielusta 
(tajuisuus) ja hengestä (itsetajuisuus). Ihmisen kasvu ja kypsyminen yksilöksi on prosessi, jossa 
ihmisen varsinainen minä pyrkii muokkaamaan oman olemuksensa välineeksi, jonka avulla se 
voi toteutua yksilöllisellä tavallaan tässä maailmassa. Ihmisen elämä ja kehitys nähdään tapahtu-
vaksi tiettyjen kehityksen lainalaisuuksien ja kehitysvaiheitten pohjalta. Opettaja voikin käyttää 
tätä näkemystä apunaan yrittäessään hahmottaa oppilaittensa kehitystä ja sitä, mihin he kehityk-
sessään tarvitsevat apua. 
 
Kolmas keskeinen ajatus on, että ihmisen kasvun ja kehityksen rytmiä voidaan tukea opetuksen 
avulla. Opetuksessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi lapsuuden ja nuoruuden kasvun päävai-
heet, seitsenvuotisrytmin: 
 
• 0-7 vuotta varhaislapsuus on kehon ja erityisesti tahdon ja toiminnan kehitysvaihetta 
• 7-14 vuotta ns. koululaisvaihe on sielun (tajunnan) ja erityisesti tunteen kehitysvaihetta 
• 14-21 vuotta ns. nuoruusvaihe on hengen (itsetajunnan) ja erityisesti ajattelun kehitysvaihetta 
 
Kasvatuksen keskeinen tehtävä on siis ihmisen kokonaisvaltainen kasvu. Steinerpedagoginen 
kasvatus kiinnittää huomiota yksilön aloitteellisuuden ja toiminnallisuuden, tasapainoisen tunne-
elämän sekä ja varsinkin perusopetuksen viimeisiltä luokilta lähtien selkeän ja kriittisen ajattelun 
kehittämiseen. 

Kasvatustieteen tohtori, dosentti Simo Skinnari luonnehtii steinerkoulun arvoperustaa seuraavas-
ti: Steinerpedagogiikan taustalla olevaa käsitystä ihmisestä, maailmasta ja arvoista voi nimittää 
kokonaisvaltaiseksi tai holistiseksi käsitykseksi. Ihminen koostuu useista ykseyden muodostavis-
ta laadullisuuksista.  

Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa mm. seuraavia asioita:  

1. Ihminen on ajatteleva olento. Pedagogiikassa tavoitellaan ajattelun elävyyttä, johdonmukai-
suutta ja totuudellisuutta. Alaluokkien kasvatuksen taiteellisuus ja käytännöllisyys pyrkivät 
rakentamaan perustaa tällaiselle omakohtaiselle ajattelulle.  
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2. Ihminen on tunteva ja mielikuvitustaan käyttävä olento. Näiden laadullisuuksien kautta ihmi-
nen voi kehittyä kohti empaattisuuden ja esteettisen arvotajunnan ihanteita. Ihminen voi aset-
tua toisen ihmisen, ihmisryhmän ja myös luonnon asemaan (kestävän kehityksen edellytys). 
Alaluokkien taiteellis-käytännöllinen kasvatus palvelee näiden ihanteiden kehittymistä.  

3. Ihminen on tahtova ja toimiva olento. Tahdon ja toiminnallisuuden kehitys ilmenee eettisyy-
dessä. Eettisyyden kehittymiseen tarvitaan totuudellista ajattelua, kykyä asettua toisen ase-
maan (tunnetta), mutta syvimmillään vasta moraalisen hyvän tahtominen ja moraalisesti toi-
miminen ovat eettisyyttä.  

4. Ihminen on sekä sosiaalinen olento että oma yksilöllinen minänsä. Pedagogiikan tavoitteiksi 
asettuvat näin ollen yhtä aikaa sekä vapaus että sosiaalinen vastuu. Taiteellisen kasvatuksen 
kautta steinerpedagogiikassa tavoitellaan tätä näennäisen ristiriidan ylittämistä.  

Tiivistäen steinerpedagogiikan taustalla voidaan havaita länsimaisen kulttuurin kolme perim-
mäistä arvoa: totuus (ajattelun alueen sivistys), kauneus (”sydämen sivistys”) ja hyvyys (tah-
don ja toiminnan alueen sivistys). Nämä kytkeytyvät myös ihmisen minuuden kunnioittami-
seen ja ”kasvamaan saattamiseen”. Steinerpedagogiikka ei menetelmällisesti ole ns. vapaata 
kasvatusta, mutta se tähtää ihmisen yhä suurempaan ajattelun ja toiminnan vapauteen, myös 
omasta egoismistaan vapautumiseen.  

Arvojen konkretisoinnissa on tärkeää pedagoginen toimiminen oikeaan aikaan. Steinerpeda-
gogiikassa katsotaan, että ensin on pedagogiikassa ”puhuteltava” toiminnallisuutta, tunnetta ja 
mielikuvitusta (esiopetuksessa ja alaluokilla). Käsitteellinen ajattelu puolestaan kehittyy voi-
makkaasti murrosiässä (n. 12 v. ->). Oikea eetos alle kouluikäiselle on ”maailma on hyvä”. 
Alaluokkien oppilaille hyvää tekevää on saada tuntuma maailman kauneudesta ja murrosikäi-
nen voi kehittyvän käsitteellisen ajattelunsa turvin kysyä maailman totuutta. Mielikuvituksen, 
tunne-elämän ja toiminnallisuuden kehittyminen muodostaa murrosiässä heräävälle, uudenlai-
selle käsitteelliselle ajattelulle tarvittavan perustuksen (Korkeakoulujen arviointineuvoston 
julkaisuja 4:2002).  

 
Kasvattamalla koko ihmistä steinerkoulu pyrkii toteuttamaan klassisia kasvatusihanteita: pyrki-
mystä tiedossa totuuteen, tunteessa kauneuteen ja teoissa hyvyyteen. Opetus lähtee siitä ajatuk-
sesta, että ihmisen moraali, luovuus ja viisaus eivät kehity ulkoisten määritelmien ohjaamina, 
vaan sisäisen runsauden lähteistä. 
 
Steinerkoulun arvot tukeutuvat länsimaisen sivistyksen arvopohjaan, joista merkittävimmät ope-
tussuunnitelman kannalta ovat ihmisoikeudet, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympä-
ristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen.  
 
  

2.2 Toiminta-ajatus 
 
Espoon Steinerkoulu on steinerpedagogiikkaan pohjautuva yleissivistävä taiteellisesti ja käytän-
nöllisesti painottunut yhtenäiskoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät tiedolliset, tai-
dolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten. Opetussuunnitelma antaa opetukselle ja kasvatus-
työlle oppilaiden kehitystä tukevat yleiset ja ainekohtaiset linjaukset tavoitteista, keskeisistä si-
sällöistä sekä arvioinnista.  
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Steinerkoulun opetussuunnitelmassa menetelmällisenä lähtökohtana on oppimis- ja kasvuvirik-
keiden tarjoaminen kehitykseen nähden oikeaan aikaan. Opetussuunnitelman menetelmällinen 
luonne ja opettajalle kasvattajana jätetty vapaus edellyttävät, että opettajat kehittävät kyvyn etsiä 
eri tilanteissa oppilaan kehityksen kannalta oikeita opetuksen ja kasvun virikkeitä. Kasvatustieto 
muuttuu menetelmätietona kasvatustaiteeksi, oppimis- ja kasvutapahtuman luomiseksi. Opetus-
suunnitelman steinerpedagogiset näkökohdat ovat opettajalle metodinen apuväline opetusainek-
sen ja lapsen kehityksen vastaavuuden näkemiselle ja tältä pohjalta tapahtuvalle menetelmien 
luomiselle. 
 
 
Opetussuunnitelma edellyttää opettajilta, että  
 

• he työskentelevät säännöllisesti yhdessä opetussuunnitelman suunnittelua ja toteutusta 
koskevien asioiden parissa 

• he kehittävät edelleen opetuksen ja kasvatuksen menetelmiä, mm. jakso-opetusta, ope-
tuksen rytmittämistä, suullista opetusta, oppilasarviointia ja toiminnallisten projektien to-
teuttamista 

• he työskentelevät kehittääkseen oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa opetusta 
• steinerpedagoginen tutkimustyö liittyy jatkuvasti opettajien työhön opetussuunnitelman 

ja opetusmenetelmien kehittämiseksi 
• eri oppiaineiden opetuksen integrointi tulee kokonaiskasvatuksen kannalta otetuksi huo-

mioon opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä yksittäisen opettajan työssä 
 
Inhimillisen kasvun lähtökohta on ihminen itse. Kasvun päämäärä on toisaalta yksilöllisten piir-
teiden ja toisaalta ihmiseksi kasvun yleisten lainmukaisuuksien toteutuminen muuttuvissa yh-
teiskunnallisissa olosuhteissa. Koulukasvatus- ja opetusmenetelmiä punnittaessa nojaudutaan 
steinerpedagogiikan kuvaan ihmisestä ja hänen kehityksensä lainalaisuuksista. Tämä ihmiskuva 
antaa kasvattajalle kokonaisvaltaisen lähtökohdan, joka yhdistää tavoitteet kasvatustekoihin. 
Opetussuunnitelman sisällön ja oppiaineitten ryhmittely vuosiluokittain ottaa huomioon kehityk-
sen ikäkausittaiset vaiheet ja yksilölliset tarpeet. 
 
Yleissivistävänä kouluna Espoon Steinerkoulun tavoitteena on kokonaisvaltaisesti tukea oppilai-
den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille 
elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden 
edellytyksiä persoonallisuuden monipuoliseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä elinikäi-
seen oppimiseen. Yksilön persoonallisuuden kehitys tapahtuu vaiheittain. Kypsymistä auttavien 
tekijöiden sisältyminen opetukseen ja kasvatukseen on olennaista.  
 
Yksilöllisyyden kehitysedellytyksiä ovat: 
 

• oleellisen tavoittava, luova ajattelu 
• toimintakyvyn pohjana oleva terve tahtoelämä 
• tasapainoinen tunne-elämä, joka on edellytyksenä arvostelukyvyn ja vastuullisen sosiaali-

suuden kehittymiselle. 
 
Persoonallisuuden kehitystä tukevat kokonaisvaltaiset opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet jaotel-
laan osa-alueiden mukaan toiminnallisen kasvatuksen, taiteellisen kasvatuksen ja tiedollisen kas-
vatuksen tavoitteina.  
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Toiminnallisen kasvatuksen tavoitteena on: 
 

• vahvistaa oppilaan tahtoa ja kokemusta itsestä 
• kehittää hahmotuskykyä 
• antaa tiedollisia esivalmiuksia 
• kehittää todellisuudentajuista ajattelua 
• luoda perustottumuksia. 

 
Käytännöllisen toiminnan tarkoituksena on aktivoida ihmistä ja ylläpitää hänen tahdonvireyttään. 
Siten toiminnallisuus on välttämätön osa opetuksen toteutusta ja koulukasvatusta. Tavoitteena on 
tukea yksilöllistä aloitekykyä ja ehkäistä ennalta passivoitumista. Omien tahdonvoimien käyttä-
minen vahvistaa oman yksilöllisyyden kokemista ja rakentaa identiteettiä, joka on terveen itse-
luottamuksen perusta. 
 
Taiteellis-esteettisen kasvatuksen tavoitteena on: 
 

• vahvistaa tunne-elämää ja sen kehitystä 
• kehittää tiedollisia valmiuksia 
• kehittää arvostelukykyä ja laadun tajua 
• herkistää aistimuksia ja havainnointikykyä 
• kehittää sosiaalista ja moraalista tuntoa 
• vahvistaa ajattelun liikkuvuutta. 

 
Taiteellis-esteettisen kasvatuksen tehtävä on kehittää tasapainoista ja rikasta tunne-elämää, joka 
on tiedollisen oppimisen tukena. Tunne-elämän kehittyneisyys on keskeinen inhimillinen omi-
naisuus. Taiteellis-esteettisestä kasvatuksesta tulee erityisesti huolehtia koulukasvatuksessa 7- 
14-vuotiaiden oppilaiden kanssa, koska silloin he käyvät läpi erityistä tunne-elämän kehitysvai-
hetta. 
Tunne-elämä liittyy fysiologiseen ja biologiseen kehitykseen kouluikään asti. Koulukypsyyden 
myötä tunne-elämä sisäistyy ja vapautuu vähitellen. Murrosiässä tunne-elämä saavuttaa täyden 
subjektiivisen sisäistymisasteen. Tällöin myös sympatia- ja antipatiakokemukset ovat voi-
makkaimmillaan. 
 
Taiteellisen kasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tiedollisen opetuksen on muunnuttava tai-
teelliseen muotoon, jotta opetus ravitsee oppilaiden tunne-elämää ja tarjoaa elämyksiä.   
 
Tiedollisen kasvatuksen tavoitteena on: 
 

• antaa oppilaille riittävä tiedollinen yleissivistys 
• virittää oppilaissa kiinnostusta ja vastuuntuntoa 
• kehittää tiedollista hahmotuskykyä 
• oppia havaitsemaan tarkasti, oivaltamaan ja päättelemään asian mukaisesti 
• kehittää kausaalista ajattelukykyä ja itsenäistä oivallusta  
• kehittää holistista hahmotuskykyä 
• tukea kullekin ikäkaudelle ominaista tietoisuuden kehitystä 
• kehittää ajattelua 
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Taipumus tiedolliseen hahmottamiseen voimistuu esimurros- ja murrosiässä. Tiedollisen kasva-
tuksen laatu muuttuu olennaisesti tässä kehitysvaiheessa. Luokanopettajavaiheessa opittu elä-
myksellinen aineisto kertautuu siksi aineenopettajavaiheessa (luokilla 9-13) käsitteellisesti. Tie-
dollisessa koulutuksessa aineiston omaksumisen tulisi palvella käsitteellisen ajattelun ja oman 
arvostelukyvyn kehittymistä. 
 
Tiedollisen kasvatuksen tavoitteena on herättää kyky kiinnostua sekä hankkia ja hahmottaa tie-
toa. Oppilaan kunkin ikävaiheen muuttuvaa tietoisuutta vastaavaksi muovattu tiedollinen aineisto 
sytyttää kiinnostuksen. Oppilaan tietoisuus muuttuu asteittain, miltei  jäljittelevästä eläytymisestä 
ympäristöön kolmasluokkalaisen tietoisemman ympäristön havainnoinnin ja kuudesluokkalaisen 
havaintojen täsmentymisen kautta aina aineenopettajavaiheessa elävän nuoren valveutuvaan tie-
toisuuteen asti. Tietoisuuden kehittyminen edellä mainitusti liittyy ihmisen luonnolliseen kehit-
tymiseen ja kokemukseen minä – maailma – suhteen muuttumisesta.  
 
Tiedollisen kasvatuksen yksi tavoite on vastuuntunnon herättäminen. Tiedostavan ihmisen luon-
teeseen kuuluu keskustelu ja pohdinta, jotka johtavat vaihtoehtojen näkemiseen. Päätöksenteko 
vaihtoehtojen pohjalta on hedelmällistä, kun sitä ohjaa vastuuntunto. Vastuuntunnon ja vapauden 
välistä vastaavuutta korostetaan. Erityisesti yläluokkien oppilaiden tiedollisessa kasvatuksessa ja 
opetuksessa nojaudutaan vastuuntunnon herättämiseen laajenevan vapauden myötä.  
 
Kun yksilöllinen persoonallisuus kypsyy käyttämään toimintaedellytyksiään, ajatteluaan, tunnet-
taan ja tahtoaan, kehittyy aikuinen, joka kykenee toimimaan yhteiskunnassa tiedollisia, toimin-
nallisia ja sosiaalisia kykyjään käyttäen riippumatta tulevaisuuden yhteiskunnan ennakoimatto-
mista tilanteista. 
 
 
 

2.3 Perusopetuksen järjestäminen 
  
Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja 
siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä 
kotien kanssa ja opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.1 
Oppilaalla on lain mukaan oikeus työpäivinä saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppi-
laanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppi-
laalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppi-
lashuolto sekä laissa määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut.2 
 
  
Espoon Steinerkoulussa opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito 
hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Koulutyö järjestetään siten, että oppilaan hyvinvoinnille, 
kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. Kouluyhteisön tulee olla 
turvallinen, ilmapiiriltään kunnioittava sekä ystävällinen. Oppimisympäristön turvallisuutta tai 
terveyttä vaarantaviin tekijöihin puututaan heti. Koulupäivän tulee rakenteellaan, sisällöillään ja 
toimintatavoillaan luoda mahdollisuudet rauhalliseen työskentelyyn ja asioihin syventymiseen, 
yhdessä oppimiseen ja tekemiseen sekä oppimisen ilon ja mielekkyyden kokemuksiin.   
 

                                                 
1  Perusopetuslaki (628/1998) 3 § 2 mom. (477/2003), 3 § 3 mom. ja 29 § 1 mom. 
2  Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010), 31 § 1 mom. ja 31 a § 1 mom. (477/2003) 
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Espoon Steinerkoulu pyrkii rakentamaan vuorovaikutuksellisuuteen perustuvaa yhteisöllistä kou-
lua, jossa arvostetaan oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön jäsenten ja asiantuntijoiden 
sekä perheiden merkitystä toiminnassaan ja yhteisten asioiden edistämisessä. Koulu tekee yhteis-
työtä esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, muiden perusope-
tusta antavien koulujen, jatko-opintoja tarjoavien oppilaitosten, sosiaali- ja terveystoimen sekä 
muiden lasten kasvua ja kehitystä tukevien toimijoiden kanssa. 
 

2.4 Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet steinerkou-
lussa 

 
Kasvatuksen ja opettamisen tavoitteena on, että oppilas kiinnostuu opetettavista asioista ja luo 
niihin omakohtaisen ja aktiivisen suhteen. Metodisesti suhteen saaminen tapahtuu siten, että op-
pilas tutustuu laajasti ihmiselämään, luontoon ja kulttuuriin ja työstää itse opetettavaa aineistoa 
sekä taiteellisesti että tiedollisesti. Tällä tavoin tieto muuttuu osaksi oppilaan persoonallisuutta ja 
siten hänen pysyväksi pääomakseen. 
 
Luokkayhteisössä opitaan elämään yhdessä. Sosiaalisen elämän perustaitoja harjoitellaan koulus-
sa lähes jokaisessa tilanteessa. Ristiriitatilanteiden käsittely luokkayhteisössä opettaa selviyty-
mään vaativammistakin haasteista. Sosiaalisia taitoja opitaan myös auttamalla toisia oppilaita. 
Sosiaalisia vuorovaikutus- ja kuuntelutaitoja opitaan erityisesti taidekasvatuksessa.  
 
Mielikuvituksen kautta kehittyy vähitellen oppilaan itsenäinen ajattelu, jonka liikkuvuutta, elä-
vyyttä ja voimaa kasvatus- ja opetustoiminta pyrkii monin tavoin vahvistamaan. Itsenäisen ajat-
telun merkitystä ei voi nykymaailmassa yliarvioida.   
 
Kokemukseen ja elämykseen perustuvan steinerpedagogisen opetuksen tavoitteita ovat tunne-
elämän alueella elävyyden säilyttäminen ja vahvistaminen. Tällaisia kykyjä ovat esimerkiksi 
ihanteellisuus ja luovuus. Taiteellinen opetus ja itse tekeminen ovat tie luovuuteen, jota tulevai-
suudessa tarvitaan yhtä paljon kuin tiedon hallintaa. 
 
Niin ikään elämykseen perustuvan kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on pysyvän ja syvän 
myötätunnon herättäminen oppilaassa. Jos ihmisen tunne-elämä on avoin ja vastaanottava, ihmi-
sessä herää luontainen myötäelämisen tarve erilaisissa tilanteissa. Tämä on sosiaalisen elämän: 
auttamisen, suvaitsevaisuuden ja heikomman asemaan asettumisen perusta. Tunne-elämän lisäksi 
syvän myötätunnon kokemiseen liittyy varsinaisen minuuden kokemus toisen ihmisen minuudes-
ta. 
 
Kasvatuksen tavoite on myös oppilaan itsenäistyminen ja vastuunotto itsestään siinä vaiheessa, 
kun ulkoapäin tulevan kasvatuksen aika on ohi. Itsekasvatus ja itsearviointi merkitsevät ennen 
kaikkea oppilaan kykyä tarttua omiin vahvuuksiinsa ja kehittämishaasteisiinsa. Itsekasvatuksen 
kautta ihminen kykenee terveempään elämään itsensä kanssa ja joustavampaan sosiaaliseen elä-
mään.   
 
Ihmisen kokonaisvaltainen kasvu on koulun keskeinen tehtävä tiedollisen opetuksen rinnalla. 
Kokonaisvaltainen kasvatus kiinnittää huomiota myös selkeän ajattelun, tasapainoisen tunne-
elämän, aloitteisuuden ja toiminnallisuuden kehittämiseen.  
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2.5 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rakenne  
 
Espoon Steinerkoulu on steinerpedagogiikkaa toteuttava yleissivistävä yhtenäiskoulu, joka ja-
kaantuu perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Espoon Steinerkoulun lukio toimii pedagogisesti 
ja taloudellisesti itsenäisenä Tampereen Steiner-kouluyhdistys ry:n alaisena toimintayksikkönä.    
 
PERUSOPETUS 
 
1.-8. luokat 
 
Ensimmäiset kahdeksan kouluvuotta kattavat oppilaan ikäkauden koulukypsyydestä murros-
ikään. Tätä perusopetuksen vaihetta kutsutaan myös luokanopettajavaiheeksi, koska luokan-
opettaja kantaa päävastuun opetuksesta ja kasvatuksesta yhdessä aineenopettajien kanssa.   Luo-
kanopettaja seuraa ryhmää tavallisesti koko kahdeksan vuoden ajan. Luokanopettaja opettaa aa-
mun pääaine eli jaksotunnit, jotka yleensä käsittävät aamun kaksi ensimmäistä tuntia. Tämän li-
säksi hänellä on myös muuta opetusta samalle luokalle. Luokanopettajan antama opetus tuo jat-
kuvuutta näiden ensimmäisten kehitysvuosien aikana.  Alaluokilla lapset tarvitsevat selkeät rajat 
ja ohjausta. Luokanopettajan tehtävänä on luoda ne ja olla itse tapakulttuurin esimerkkinä.   
 
9. luokka 
Tällöin alkaa aineenopettajavaihe, jossa opetuksesta ja kasvatuksesta huolehtivat aineenopetta-
jat yhdessä luokanvalvojan kanssa. Yhdeksännen luokan jälkeen oppilaat voivat hakea oman 
koulun lukioon 10. luokalle jatkaakseen opintojaan Espoon Steinerkoulussa tai muihin oppilai-
toksiin. 
  
LUKIO  
 
10.-13. luokat 
  
Espoon Steinerkoulun lukiossa yhdistyvät kurssi- ja luokkamuotoinen opiskelu. Pääsääntöisesti 
koko luokka suorittaa yhdessä pakollisia kursseja, mutta opiskelijoiden kurssivalinnoista johtuen, 
soveltavia ja syventäviä kursseja suoritettaessa opiskelijoita voi olla mukana useammalta luokal-
ta. Opintojen rakenne muodostuu pakollisista, syventävistä ja soveltavista, sekä erityisen koulu-
tustehtävän mukaisista kursseista. Lukion päättötodistuksen saadakseen oppilaan on suoritettava 
hyväksytysti yhteensä vähintään 75 kurssia. Erityisen koulutustehtävän mukaisia kursseja on 24, 
niihin lasketaan mukaan päättötyö (steinerkouludiplomi), työharjoittelut ja kulttuurimatka. Ne 
suoritettuaan opiskelija voi vähentää 8 pakollista valtakunnallista kurssia.  
 
Siirtyminen steinerkoulusta / steinerkouluun siirtyminen 
  
Steinerkoulun menetelmien ja opetussuunnitelman eroista johtuen aiheuttaa siirtyminen steiner-
koulusta peruskouluun tai lukioon tai toisinpäin noin puolen vuoden ylimenokauden, jonka jäl-
keen koulumenestys tavallisesti vakiintuu omalle tasolleen. Tämä ylimenokausi on aikaa, jona 
oppilaan tulee saada tarvittaessa tukiopetusta. Tämän jälkeen hänen taitotasonsa voidaan arvioida 
tarvittaessa uudestaan.  
Toisesta koulumuodosta siirtyvän oppilaan huoltajaa on tiedotettava steinerkoulun kasvatuksen 
ja opetuksen tavoitteista ja lähtökohdista sekä opetuksen kasvatusfilosofisista ja pedagogisista 
lähtökohdista sekä mahdollisista poikkeamista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 
Huoltajan on puolestaan annettava tieto koululle oppilaan koulunkäynnin kannalta merkitsevistä 
seikoista. 
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2.6 Espoon Steinerkoulun vuosiluokkien 1-9 tuntijako 
 

 
Perusopetuksen tuntijako hyväksytty 20.4.2010 Espoo 
Steinerkoulun johtokunnan kokouksessa 

            

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

Äidinkieli ja kirjallisuus, jaksoina 7,0 7,0 6,5 4,0 3,0 3,0 2,5 3,0 2,0 38,0 42,0 

     viikkotunteina         1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0   

Englanti A1 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,0 3,0 3,0 17,0 16,0 

Ruotsi B1           1,0 2,0 2,0 2,0 7,0 6,0 

Matematiikka, jaksoina 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,0 1,0 23,5 32,0 

     viikkotunteina       1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0   

Ympäristöoppi 2,0 2,0 2,0 2,0           8,0   
Biologia ja maantieto       1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 12,0   
Fysiikka ja kemia         0,5 1,5 2,0 2,0 3,0 9,0   
Terveystieto             1,0 1,0 1,0 3,0 31,0 
Uskonto / et 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 11,0 11,0 
Historia / Yht.k.oppi(1t / 9.lk)         1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 10,0 10,0 
Musiikki 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 13,0   
Kuvataide 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 10,5   
Käsityö tekstiili 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,5 12,5   
Käsityö tekninen           1,5 1,0 2,0 0,3 4,8   
Liikunta/eurytmia (luokat 1-3); 
Liikunta 2,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 18,0 56,0 
Eurytmia       2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 1,0 9,5   
Kotitalous             1,5 1,5   3,0 3,0 
Oppilaanohjaus/TET               0,5 1,5 2,0 2,0 
Pakolliset yhteensä 20,0 19,5 22,0 21,5 23,0 28,0 30,5 31,0 30,8 226,8 209,0 
Valinnainen saksa A2 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 13,0   
Valinnainen viulu/sello   0,5 0,5             1,0   
Valinnainen kuoro/orkesteri       1,0 1,0         2,0   
Valinn. kuoro/orkesteri saksan 
poisjättäjille yhd. 4-5 lk           1,0       1,0   
Valinnainen A, esim. kuvataide 
tai liikunta              1,0 1,0 1,0 3,0   
Valinnainen B, esim. draama,   
lehdenteko, eettinen yrittäjyys              2,0 2,0 2,0 6,0   
Yhteensä valinnaiset mukaan 
lukien, enintään *)  20,5 20,5 23,5 23,5 26,0 31,0 33,5 34,5 32,8 252,8   
                        
Oppilaan tuntimäärä saa olla 
enintään 25,0 25,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0     
                        
                        
Pääaineen viikkotunnit 12,0 12,0 12,0 10,5 9,5 10,5 11,0 11,0 13,0 101,5   
Eurytmian viikkotunnit 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 14,0   
Eurytmia tunneista äidinkieltä   0,5     0,5   0,5 0,5   2,0   
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2.6.1 Valinnaisuus 
 
Espoon Steinerkoulun tuntijaosta selviää, että tällä hetkellä valinnaisaineet ovat järjestetty seu-
raavalla tavalla:  

 
 
 

Luokka Valinnaiset  
aineet 

Laajuus Tavoitteet Sisällöt 

1.-9.  A2 Saksa 13 t ks. Saksa ks. Saksa 
 

2.-3. Viulu/Sello  1 t  Soittimen säännölli-
nen harj. 
Kuuntelun aktivointi 

Soittimenhallinnan alkeet  
Yhteissoittoon alkeet 

4.-5  Kuoro/Orkesteri  2 t Oman äänen ja soiton 
tietoisempi hallinta ja 
yhteissoitossa 

1-2-äänisiä kappaleita, 
yhteismusisointi perusteet 

6.  Kuoro/Orkesteri  1 t Oman äänen ja soiton 
tietoisempi hallinta ja 
yhteissoitossa 

2-3-äänisiä kappaleita, 
yhteismusisoinnin jatko-
kurssi 

7.-9. A) Kuvataide /  
     Liikunta 

 3 t Syventävä kurssi Syventävä 

7.-9. B) Draama /  
     Lehdenteko 
Eettinenyrittäjyys 

 6 t Syventävä kurssi Syventävä 

 
 

2.7 Oppilaaksi otto ja opiskelijavalinta 
 
Espoon Steinerkoulun oppilaaksi otosta ensimmäiselle luokalle määrätään koulun johtosäännös-
sä. Muualta siirtyvien oppilaiden otosta päättää hakemuksen, haastattelun ja tutumisjakson pe-
rusteella luokanopettajan (ja useimmiten myös erityisopettajan) esityksestä rehtori. Kaikki luki-
oon hakevat toimittavat vapaamuotoisen hakemuksen 1.4. mennessä. Hakijat kutsutaan henkilö-
kohtaiseen haastatteluun. Valintaperusteina ovat peruskoulun päättötodistuksen lisäksi hakemus, 
haastattelu sekä suoriutuminen steinerkoulussa järjestetyn tutustumispäivän tehtävistä. Lopulli-
sen päätöksen oppilaaksi ottamisesta tekee rehtori.  
 
 

2.8 Koulun toiminnan arviointi ja kehittäminen 
 
Perusopetus- ja lukiolaissa todetaan, että arvioinnin tarkoituksena on turvata edellä mainittujen 
lakien tarkoituksen toteutuminen ja tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edelly-
tyksiä. Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä 
osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.  
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Koulun arviointi ja itsearviointi perustuvat edellä mainittuihin lain kohtiin sekä siihen, mitä kou-
lu on edellä mainitun lisäksi ottanut kehitystehtäväkseen ja -tavoitteekseen.  
 
Koulun toimintaa arvioitaessa arvioinnin muoto on kehittävä arviointi. Arviointi suoritetaan it-
searvioinnin ensisijaisuutta painottaen. Jotta arvioinneissa päästään toiminnan ja kehittämisen 
kannalta olennaisiin asioihin itsearviointi toteutetaan tiimien ja ryhmien tasolla. Esimerkiksi reh-
toritiimi ja perusopetus- ja lukiotiimi arvioivat omaa työtään samoin oppilashuoltoryhmä. Tiimit 
ja ryhmät arvioivat omaa toimintaansa tehdyn vuosisuunnitelman pohjalta itsearviointina sekä 
pyytäen myös toisiltaan ja oppilaskunnalta myös arvioita omasta työstää sekä koulun perustehtä-
vän mukaisesta toiminnasta yleisesti. 
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Espoon Steinerkoulussa arviointikulttuurin kehittäminen on yksi koulun painopisteistä ja liittyy 
uuteen tiimiorganisaatio- ja johtamismalliin. 
 

 

2.9 Yhteistyö muiden tahojen kanssa 
 
Espoon Steinerkoulun kannatusyhdistys ry. järjestää koulussa lakisääteistä iltapäivätoimintaa 
Espoon kaupungin palveluntuottajana. Yhteistoiminta ja kanssakäyminen iltapäivätoiminnan ja 
koulun välillä on päivittäistä.   
 
Steinerpedagogista esiopetusta on Steinerpäiväkoti Mesimarjassa Espoon kaupungin kanssa teh-
tyyn sopimukseen perustuen ja Steinerpäiväkoti Peukaloisessa Espoon Steinerkoulun kanna-
tusyhdistys ry:n opetuksen järjestämislupaan perustuen. Yhteistyön muodot kuten yhteiset juhlat, 
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vierailut, vuosisuunnitelmat ja oppilashuoltoon liittyvät toimenpiteet on kirjattu erilliseen, vuo-
sittain tarkennettavaan yhteistyösuunnitelmaan. 
 
Espoon Steinerkoululla on tiivistä yhteistyötä Tampereen Rudolf Steiner –koulun kanssa, erityi-
sesti lukiokoulutuksen  hallinnollisissa ja kehittämiskysymyksissä.  
 
Espoon Steinerkoulun lukion ja Olarin koulun lukio toimivat yhteistyössä siten, että opiskelijat 
voivat suorittaa joustavasti kursseja kummassakin oppilaitoksissa. Yhteistyötä koordinoivat edel-
lä mainittujen oppilaitosten rehtorit. 
 
Espoon Steinerkoulu on myös tiiviissä yhteistyö Steinerkasvatusliitto ry:n ja Snellman-
korkeakoulun steinerpedagogisen opettajankoulutuksen kanssa koulutus ja rekrytointi kysymyk-
sissä.  
 

2.10 Tietostrategia 
 
Espoon steinerkoulussa tietostrategian toteuttaminen on oppimisprosessi, jossa osallisina ovat 
sekä opettajat että oppilaat. Prosessin tavoitteena on sekä oppimisen kehittyminen että opettajan 
monimuotoisen tiedonhallinnan ja – keräämisen kehittäminen. Tavoitteena on entistä monipuoli-
sempi, monimuotoisempi ja ajantasaisempi opetus ja oppiminen. 
 
Steinerpedagogiikan traditiossa opettajan rooli kasvattajana ja tiedon välittäjänä on keskeisessä 
asemassa ensimmäisten kahdeksan kouluvuoden aikana. Tämän, ns. luokanopettajavaiheen vii-
meisillä luokilla – ja erityisesti luokanopettajavaiheen jälkeen - keskeisessä osassa opettajan vä-
littämän tiedon lisäksi on oppilaiden omaehtoinen oppiminen. Tiedonhaku ja opittavan aineksen 
työstäminen eri tavoin kuuluvat kuitenkin jo luokanopettajavaiheen viimeisille luokille. Tieto-
strategian tehtävänä on tukea sekä opettajia että oppilaita tiedon hankinnassa, jäsentämisessä, kä-
sittelyssä ja viestintäprosessissa. 
 
 
Oppimisen päätavoitteet perusopetusasteella:  
 

• oppilaat omaavat yhteiskunnan edellyttämät tieto- ja viestintätekniikan perustaidot  
• oppilaat osaavat hankkia itsenäisesti tietoa eri lähteistä, hallitsevat ja käsittelevät tietoa 

sekä käyttävät sitä kriittisesti ja analyyttisesti 
• tieto- ja viestintätekniikka on oppimisen kohde ja oppimisen väline 
 
 

Oppimis- ja opiskeluympäristö muuttuu informaatio- ja viestintäteknologiaa käytettäessä 
seuraavasti: 

• opiskeluympäristö ulottuu luokan seinien ulkopuolelle 
• oppijan käytössä on informaatiota, jota hän joutuu arvioimaan, valitsemaan ja käyttämään 
• opettajan tehtävänä on omalla esimerkillään helpottaa oppimista, järjestellä tietoa ja ohja-

ta oppimista, johon sisältyy tiedonhankintaa, tiedonkäsittelyä ja tiedon tuottamista 
• oppilaita rohkaistaan käyttämään esimerkiksi kodin ja kaupunginkirjaston verkkoyhteyk-

siä monipuolisesti. Tavoitteena on kaupunginkirjaston tiedonhakumenetelmien ja henki-
lökunnan laajapohjaisen osaamisen hyödyntäminen. 
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Opetuksessa tavoitteet ovat seuraavat: 
 

• tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään oppimista aktivoivalla ja edistävällä tavalla 
• tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään uudenlaisissa oppimismenetelmissä: ongelma-

lähtöinen oppiminen, projektioppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen ja tutkiva op-
piminen 

• tieto- ja viestintätekniikka on luonnollinen apuväline opettajan työssä, erityisesti opetuk-
sen suunnittelussa. 

 
Informaatio- ja viestintäteknologia opetuksen ja oppimisen näkökulmasta 
 
Koulun nykyisen opetussuunnitelman mukaan oppilaat perehdytetään informaatio- ja viestintä-
teknologiaan oppimisen apuvälineenä. 
 
Oppimistavoitteet 
 
Perusopetusvaiheen tavoite: 
 
Perusopetusvaiheen päättyessä oppilaalla on: 
 

• tietokoneen yleisimpien käyttömahdollisuuksien tuntemus 
• tieto- ja viestintätekniikan opetusohjelmien periaatteiden tuntemus 
• hyvä tekstinkäsittelytaito 
• hyvä kuvankäsittelytaito ja siihen liittyvien oheislaitteiden hallinta 
• tärkeimpien työvälineohjelmien käytön hallinta (kansalaisen @-kortti) 
• www-ympäristön ja sähköpostin monipuolinen käyttötaito 

 
Keskeistä on, että 
 

• oppilas tottuu hankkimaan itsenäisesti tietoa eri lähteistä, hallitsemaan ja käsittelemään 
tietoa sekä käyttämään sitä kriittisesti ja analyyttisesti 

• oppilas perehtyy eri medioiden ominaispiirteisiin ja mahdollisuuksiin ja osaa viestiä eri-
laisissa vuorovaikutustilanteissa 

 
Lukiokoulutuksessa tavoitteena on, että  
 

• opiskelijalla on moniulotteiset mediataidot 
• opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa ja ymmärtää sen merkityksen omassa 

elämässään, työelämässä ja yhteiskunnassa 
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3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

3.1 Oppimiskäsitys 
 
Steinerpedagogiikassa oppiminen nähdään osana ihmisen kehitystä. Tälle kehitysnäkemykselle 
perustuu steinerkoulun kasvatus ja opetustoiminta.  
 
Ihmisen tietoisuus itsestä ja ympäristöstä kehittyy, vahvistuu ja laajenee hitaasti. Tietoisuuden 
kehittymisen myötä oppiminen muuntuu vähitellen jäljittelystä tietoisia tavoitteita sisällään pitä-
väksi opiskeluksi. Pääasiallisesti oppiminen steinerkoulussa tapahtuu tekemällä, kokemalla ja oi-
valtamalla itse asioiden laatuja, merkityksiä ja yhteyksiä. Tällainen oppiminen jättää pysyvän jäl-
jen niin sisältönä kuin oppimisprosessinakin. Elinikäisen oppimisen rinnalla steinerpedagogiikka 
korostaakin elinikäistä kehittymistä ja sen todellisia mahdollisuuksia. 
 
Oppiminen ymmärretään tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi asteittain muuntuvaksi kyvyksi 
oman elämän hallintaan ja sitä myötä hyvään elämään, joka perustuu omien kykyjen toteutumi-
seen kiinteässä yhteydessä ympäröivään maailmaan.  
 
Oppimaan oppiminen on keskeinen syy sille, miksi steinerkoulussa korostetaan oman tekemisen 
merkitystä. Ponnistelu erilaisten asioitten parissa johtaa tärkeisiin kokemuksiin oppimisesta, ku-
ten omiin oivalluksiin suhteessa asioihin, itselle sopivien ja luonteenomaisten oppimisteiden löy-
tämiseen sekä parhaassa tapauksessa näistä elämyksistä syntyviin flow-kokemuksiin. Luodes-
saan ja oppiessaan uutta ihminen saa onnistumisen kokemuksia ja voi kokea myös olevansa on-
nellinen.  
 

3.1.1  Rytmin merkitys oppimisprosesseissa 
 
Oppimisprosessin keskeisin elementti on rytmi. Oppimisen prosessi steinerkoulussa etenee eri-
laisten rytmien kautta. Oppimisprosessin luonnollinen kulku tapahtuu tunnealueelta tahdon alu-
eelle edeten lopulta mielikuvan muodostukseen. 
 
Sekä koulupäivä että kouluvuosi jäsennetään orgaanisesti niin, että syntyy terve kokemuksellinen 
tasapaino keskittymisen ja rentoutumisen, henkisen ja ruumiillisen työn, liikkeen ja levon, kuun-
telemisen ja osallistumisen, katsomisen ja tekemisen välille. Jokaisen tunnin aikana lapsen tulisi 
voida käyttää tasapainoisesti ajatteluaan, tunnettaan ja tahtoaan. Jokaisella päivällä on myös oma 
rytminsä samalla tavoin kuin jokaisella oppitunnilla. 
 
Oppitunnin tavanomainen rakenne 1.–8. luokilla: tunnin aloitus, ns. rytminen osa; kertaus, 
edellisen oppimisprosessin päättäminen, tiedollinen osa; uuteen aineistoon tutustuminen, taiteel-
linen osa; opetetun syventäminen, toiminnallinen osa; tunnin päättäminen, levollistava osa. 
 
Oppitunnin tavanomainen rakenne 9.–12. luokilla: kertaus, keskustelu käsitellyistä aiheista; 
uuteen aineistoon tutustuminen, perusilmiöiden esittäminen kokeellisesti tai perustietojen käsitte-
ly; luonnehtiva osuus; luonnehtivan yhteenvedon koonti tehdyistä kokeista tai tiedollisen aineis-
ton luonnehdinta. Oppitunnin perusrakenne sisältää oppilaan omatoimisuuden ja vastaanottami-
sen vuorottelun.  
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Esitetty oppitunnin rytmitys on viitteellinen. Opettaja soveltaa sen vaiheita oppilaiden ja opetuk-
sen sisällön vaatimien tarpeiden mukaan. 
 
Valveisinta tarkkaavaisuutta ja työskentelyä vaativat aineet, kuten jaksoaineet ja vieraat kielet, 
sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan aamun ensimmäisiksi tunneiksi. Näitä seuraavat uskonnon 
ja taideaineiden opetus. Taitoaineet ja toiminnalliset projektit pyritään sijoittamaan koulupäivän 
viimeisiksi tunneiksi. Viikoittaisessa työsuunnitelmassa sekä taide- että taitoaineet pyritään si-
joittamaan eri viikonpäiville, jotta niiden aktivoiva vaikutus ulottuisi mahdollisimman tasaisesti 
koko viikolle.  
 
Jakso-opetus muodostuu noin 1 kuukauden pituisista jaksoista. Jaksojen pituus määräytyy 
kuitenkin opetettavan aineen kullekin vuosiluokalle sijoittuvista aihekokonaisuuksista. Koulu-
päivä aloitetaan pääsääntöisesti kahdella peräkkäisellä pääaineen jaksotunnilla. Taide- ja taitoai-
neita voidaan opettaa jaksoissa yhdistetyin tuntimäärin ns. iltapäiväjaksoina. Jakso-opetuksen 
etuna on mahdollisuus kokonaisvaltaiseen oppimisprosessiin. Pääaine- ja iltapäiväjaksot vaihtu-
vat pääsääntöisesti täysin viikoin. Jaksojärjestelyjä suunniteltaessa pyritään eri aineiden tasapuo-
liseen vuorotteluun.  
 
Kouluvuoden työtä jäsennetään vuodenaikojen vaihtelua seuraten. Vuoden juhlia vietetään 
yhteisesti ja/tai luokittain. Juhlien valmistelu ja vietto syventävät inhimillistä sosiaalista yhteen-
kuuluvuutta. On tärkeää, että oppilaat ja luokat kokevat kuuluvansa kouluyhteisöön, jolla on oma 
elämänsä. Vuodenaikajuhlien lisäksi koulussa järjestetään kuukausijuhlia, joissa luokat esittävät 
oppitunneilla oppimiaan asioita. Kasvatuksellisena tavoitteena on oppilaiden keskinäisen ym-
märtämyksen lisääminen. Myös vanhemmat voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua juhliin 
ja kokea kouluyhteisön elämää. 
 
Rytmin avulla uusiutunut kiinnostus auttaa oppimisessa. Toiminnan laadun säännöllinen vaihtelu 
pitää yllä kiinnostusta ja oppilaan mielenkiintoa, sekä antaa virikkeitä elämään. Opettaja voi 
suunnitella juuri tietylle luokalle sopivia erilaisia toimintamalleja ja varioida niitä tilanteen mu-
kaan.  
Tämänkaltaiset rytmit ovat aina joustavia ja opettaja voi ohjailla niitä oppilaiden tarpeiden mu-
kaisesti. 
 
 
Steinerpedagogisessa lähestymistavassa tehdään selvä ero säännöllistä harjoittelemista vaativien 
taitojen (kuten vieraat kielet, musiikki, matematiikka, oikeinkirjoitus jne.) ja uuden sisällön esit-
telyn välillä. On osoittautunut hyväksi tavaksi esitellä uudet sisällöt, kun aikaisemmin opittu on 
ensin ehditty sulattaa. Uuden taidon oppiminen ja sen harjoittaminen niin, että se muodostuu ky-
vyksi, ovat kaksi eri prosessia, jotka myös vaativat aivan eri rytmit. 
 
Kun ensin on syvennytty tiettyyn aiheeseen vaikka 3-4 viikkoa, se jätetään syrjään lepäämään ja 
nostetaan uudelleen tietoisuuteen myöhemmin. Kokemus osoittaa, että se on ”painunut syvem-
mälle” tauon aikana ja tieto alkaa muuttua kyvyksi. Tämä alkava kyky voidaan myöhemmin nos-
taa esiin ja sen varaan rakentaa seuraavalla aihetta käsittelevällä pääainejaksolla. Tämä oman 
kokemuksen uudelleen esille ottaminen ja uudelleen jäsentäminen laajempaan yhteyteen on op-
pimisprosessin tärkeä osa. 
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Rytmit oppimisprosessin tukena voidaan kiteyttää: 
• päivän rytmi 
• viikon rytmi 
• pääainejakson rytmi, joka on noin 1 kuukauden rytmi 
• kouluvuosi ja juhlat on vuoden rytmi 

 
Oppimisrytmit ja muistaminen 
 
Muistamisen luonne muuttuu kehittyen tilannemuistista ja refleksimuistamisesta abstraktiin 
muistamiseen. Steinerpedagogiikka pitää näitä muistin eri laatuja hyvin tärkeinä. Terveet rutiinit 
vahvistavat tilannemuistia alaluokilla. Rytmistä muistamista käytetään hyväksi esimerkiksi ker-
totaulujen, lukusarjojen, runojen, sananlaskujen, laulujen ja vieraskielisten sanojen ääneen tois-
tamisessa ja ulkoa opettelemisessa. Aktiivinen muistiin palauttaminen on tärkeä taito, jota harjoi-
tetaan päivittäin useimmilla tunneilla samoin kuin yhdessä koettujen moninaisten tilanteiden 
muistelemista ja kertaamista. Kun yksilö identifioituu vahvasti omiin kokemuksiinsa, hänen 
muistinsa on vahva. Tähän päästään parhaiten herättämällä oppilaiden kiinnostus ja tunnereaktio. 
Toinen avainsana muistin yhteydessä on yhteys kokonaisuuteen (konteksti). Kaikki tieto on tuo-
tava oppilaille mielekkäässä asiayhteydessä. Kuvanomainen opettaminen on äärimmäisen tärke-
ää siksi, että oppilaiden on voitava luoda mielikuvia opetettavasta asiasta. Aktiivista muistamista 
helpottaa myös paineettomuus, niinpä opettaja pyrkiikin saamaan aikaan rennon tarkkaavaisen 
ilmapiirin luokkaansa. 
 
Jakso-opetuksessa on havaittavissa kolme oppimisen vaihetta: 
 
Ensimmäinen vaihe toteutetaan siten, että opettaja esittelee uuden materiaalin tai ohjaa oppilaita 
tiettyyn oppimiskokemukseen.  
 
Toinen vaihe toteutuu yleensä seuraavana päivänä, kun on nukuttu yksi yö edellisen päivän op-
pisisällön kanssa. Oppilaita kehotetaan muistelemaan, mitä viimeksi esitettiin. Prosessissa, johon 
kuuluvat keskustelu, muistiin palauttaminen ja asioiden ”puntaroiminen”, oppilaita rohkaistaan 
ilmaisemaan luovasti yksilöllistettyjä ja eriytettyjä oppimistuloksia.  
 
Kolmas vaihe voi toteutua seuraavina päivinä, viikkoina tai joissakin tapauksissa vuosina. Las-
ten siirtyessä matkallaan alaluokkien läpi kohti analyyttis-kausaalista ajattelua, tämä kolmas vai-
he tulee yhä tärkeämmäksi ja sitä aletaan tietoisesti harjoittaa oppitunneilla. Kolmannessa vai-
heessa käsitteellistä maailmaa aletaan ymmärtää yhä enenevässä määrin. Opettaja ohjaa oppilaita 
kohti käsitteen tai tieteellisen lainalaisuuden tunnistamista kuljettamalla heitä opetuksessa eri-
laisten kokemusten, arviointien ja näkökulmien kautta synteesiin. Ensimmäisessä vaiheessa kyl-
vetyt siemenet ovat nyt kehittyneet ja muuntuneet prosessissa, joka pitää sisällään unohtamista, 
luovaa muistamista ja yksilöllisiä kokemuksia.  Kolmannen vaiheen tarkoituksena on tutkia ja 
pohtia käsitteitä, jotka eivät ole jäykkiä ja valmiita, vaan virtaavia ja eläviä. Keskittymällä avoi-
miin ja orgaanisiin käsitteisiin oppilaille annetaan aikaa ja tilaa omaksua käsitteet prosessinomai-
sesti sulattamalla, ottamalla ne itseensä ja antamalla niiden kasvaa. Tällä tavoin yksilö voi ym-
märtää tunnin sisällön eriytyneesti ja mielekkäästi. Opettaminen on muuntunut oppimiseksi ja 
oppiminen vähitellen osaamiseksi, kyvyksi ja taidoksi. Opintosuunnitelman sisäinen rakenne tu-
kee tätä spiraalimaista oppimista rakentamalla aikaisemmin koetulle. 
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3.2 Oppimisympäristö 
 
Espoon Steinerkoulu tarjoaa vuonna 2005 keskuspuiston viereen valmistuneen koulurakennuk-
sen puitteissa miellyttävän oppimisympäristön. Tilat on suunniteltu steinerpedagogisesti tarkoi-
tuksenmukaisiksi. Niiden muodot, väritys, tilan käyttö, kalusteet ja materiaalit tukevat kasvatus- 
ja opetustyötä ja pedagogisia tavoitteita ja vaikuttavat myönteisesti tavoiteltaviin tuloksiin. Jotta 
ihmisen sosiaalinen kasvu olisi suotuisaa, hänen on saatava sille aikaa ja tilaa sekä pysyvä ympä-
ristö. Yhtenäiskoulumuoto, jossa oppilaat saavat olla samassa luokkayhteisössä koko kouluajan 
ja jossa opettajat tuntevat kaikki koulun oppilaat, antaa turvallisuudentunteen ja estää tehokkaasti 
koulukiusaamista. 
 
Jokaisella luokalla on oma kotiluokka. Tämä edistää luokan yhteishengen muodostumista ja luo 
viihtyisän ilmapiirin koulutyöskentelylle. Jokaisen luokan tehtävänä on huolehtia tilan toimivuu-
desta, viihtyisyydestä ja yleisestä siisteydestä. Omien jälkien siivoaminen ja kalusteista huoleh-
timinen ovat osa tapakasvatusta.  Luokkahuoneiden vuosiluokittain vaihtuva väritys perustuu 
Goethen värioppiin ja värien vaikutukseen ihmiseen. Luokkahuoneiden väritys, muoto ja tun-
nelma tukevat opetusta. Aineluokat on varusteltu työturvallisuutta ja käyttötarkoitusta ajatellen. 
 
Steinerpedagogiikka perustuu salutogenesis-periaatteeseeen eli terveyttä ja tervettä kehitystä 
edistävään periaatteeseen. Tämän periaatteen kulmakiviä steinerpedagogiikassa ovat ihmisen ke-
hityksen huomioon ottaminen koulun toiminnassa ja oppimisympäristössä. Kokemuksellisuus ja 
elämyksellisyys ovat luovuuden synnyn elementtejä. Myönteinen, hyväksyvä, turvallinen sekä 
kiireetön ja jännitteetön ilmapiiri rohkaisee oppilaita ja opiskelijoita olemaan oma itsensä ja ot-
tamaan avoimesti ja aktiivisesti osaa koulun toimintaan. 
 
  

3.3 Toimintakulttuuri 
 
Steinerkoulun tavoitteena on, että koulun käytännöt rakentuvat johdonmukaisesti tukemaan kas-
vatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toimintakulttuurin perusta luodaan 
alaluokilla. Yksittäisten opettajien, opettajakunnan ja muun henkilökunnan johdonmukainen päi-
vittäinen työ luo vahvan perustan toimintakulttuurin toimivuudelle koulun arjessa. 
 
Espoon Steinerkoulu toimii opetusta koskevan lainsäädännön ja muiden säädösten sekä kanna-
tusyhdistyksen johtokunnan hyväksymän johtosäännön perusteella. Opettajakunta vastaa sekä 
järjestyssääntöjen että muiden koulutyötä koskevien sääntöjen laatimisesta ja huolehtii koulutyön 
laatuun kuuluvien toiminta- ja käyttäytymismallien, arvojen, periaatteiden ja kriteerien toteutu-
misesta. Oppilaat osallistuvat omalta osaltaan koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehit-
tämiseen. Kasvatuksellinen haaste on liittää rohkeus ja itsenäisyys moraalisesti kestävään toimin-
taan. 
 
Espoon Steinerkoulussa toimii vanhempien perustama kulttuuriyhdistys Cultus ry, joka järjestää 
oppilaille harrastustoimintaa ja kulttuuritapahtumia.   
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3.3.1 Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 
 
Hyvien käytöstapojen opettelu liittyy olennaisesti muuhun elämään luokassa ja koulussa, se ei 
ole erillinen alue. Rytmit, toistot, opettajan luontaisen auktoriteetin asettamat rajat ovat tukevat 
pienen koululaisen tahdon kasvua.   
 
Ylemmillä luokilla vastuu käyttäytymisestä siirtyy yhä enemmän oppilaalle itselleen. Hänen on 
ymmärrettävä vastuu tekojensa seurauksista ja että käyttäytymissäännöt luodaan edistämään ko-
ko yhteisön hyvinvointia. Säännöistä keskustellaan ja niitä tarkistetaan jatkuvasti. Tavoitteena 
on, että oppilas ymmärtää hyvän käytöksen merkityksen ja sen ilmenemismuodot lukuisissa ar-
kipäivän tilanteissa. Niitä ovat muun muassa kuunteleminen ja ohjeiden noudattaminen oppitun-
neilla, toisten huomioonottaminen jonotettaessa, ruokailtaessa tai juhlissa sekä kiitos että anteek-
sipyyntö. 
Toistuvasta häiriökäyttäytymisestä keskustellaan sekä oppilaan että vanhempien kanssa ja etsi-
tään yhdessä parannuskeinoja tilanteeseen. Tarvittaessa turvaudutaan Espoon Steinerkoulun op-
pilashuoltoryhmän moniammatilliseen osaamiseen. Tarpeen niin vaatiessa siirrytään opetuslain-
säädännön mukaisiin rangaistus- ja kurinpitotoimiin. 
 

3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat 
 
Steinerpedagogiikka perustuu luovuutta synnyttäviin ja edistäviin opetusmenetelmiin ja työta-
poihin. Oppiaineille ja käsiteltäville asioille ominaiset työtavat syntyvät opettajan luovan suun-
nittelun ja oppilaiden kanssa vuorovaikutteisen toiminnan yhteisvaikutuksesta. Steinerpedago-
giikka on taiteen ja toiminnan (kokemuksen ja elämyksen) kautta tapahtuvaa tahdonkasvatusta, 
joten työtavat kaikissa oppiaineissa perustuvat taiteelliseen lähestymistapaan ja oppilaan omaan 
tekemiseen. 
 
Opetussuunnitelman lähtökohtana on jättää mahdollisimman paljon menetelmällistä vapautta 
opettajan luovuudelle ja mahdollisuudelle valita kulloiseenkin hetkeen sopivat työtavat vuoro-
vaikutuksessa oppilaiden kanssa. Opettajan taiteellinen vapaus ja inspiraatio yhdistyvät steiner-
pedagogiikassa tietoiseen vastuuseen oppilasryhmän ja yksittäisen oppilaan oppimisesta ja ikä-
kauden kehityksestä.  
 
Menetelmien ja työtapojen valinnalla luodaan sellaisia vuorovaikutteisen oppimisen sekä yhdes-
sä ja yksin työskentelyn tilanteita, joissa oppilaat voivat kehittää oppimisen ja oman tulevaisuu-
tensa kannalta tärkeitä taitoja. Näitä ovat mm. ajattelun ja ongelmanratkaisun, työskentelyn ja 
vuorovaikutuksen, itsetuntemuksen ja vastuullisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen sekä il-
maisun ja käden taidot. 
 
Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja suunnittelee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kans-
sa. Työtapojen tarkoitus on synnyttää oppilaissa halu kehittyä, kasvaa ja suuntautua tulevaisuu-
teen. Kehittyvän ihmisen idea on tällöin ymmärrettävä syvällisesti. Opettajan esimerkin avulla 
oppilaat oppivat etsimään ja jäsentämään tietoa, erottamaan olennaisen epäolennaisesta. Myö-
hemmässä vaiheessa oppilailla on valmiuksia luoda ja toteuttaa omia tavoitteitaan ja kantaa vas-
tuuta omasta opiskelustaan. Oppiminen luokkatovereiden myötävaikutuksella tapahtuu jokapäi-
väisissä keskusteluissa ja vuorovaikutuksessa oppilaiden välillä ja erityisesti ryhmätöissä ja eri-
laisissa oppilaiden keskinäisissä projekteissa. Työtavat antavat mahdollisuuksia myös eri ikäkau-
sille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. 
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Opetuksessa tulee käyttää ikäkaudelle ja oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työ-
tapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää 
oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä ak-
tiivista osallistumista.   
 
Opetus steinerkoulun perusopetuksessa tapahtuu pääosin opettajan ja vain harkitusti oppikirjojen 
välityksellä. Opettaja valitsee kulloisellekin ryhmälle suotuisan opetusmateriaalin ja opetustavan.  
 
Se, että opettaja on valmistellut huolellisesti oppitunneilla esiteltävän suullisen ja käytännön op-
pimateriaalin, herättää oppilaissa kiinnostusta ja lisää opettajan auktoriteettia lasten silmissä. 
Opettajan oma tahto ja vaivannäkö oppilaitaan varten ovat parasta kasvatustoimintaa. 
 
Oppitunnin sisältö välitetään pääasiallisesti välittömässä ja suorassa kanssakäymisessä oppilai-
den ja opettajan välillä. Opettajalla on tukenaan tilanteeseen sopivat aineistot ja materiaalit, joi-
hin kuuluvat yhtä hyvin valmistellut tehtäväsivut, teksti, sanalistat kuin kartat ja taulukotkin. Ha-
kuteoksia, kuten sanakirjoja, kartastoja ja muita teoksia käytetään mielellään, tukemassa opetta-
jan esittämää ja oppimista edistävää asiaa. 
 

3.4.1 Opetuksen eriyttäminen 
 
Steinerkoulussa opettajan havainnointi ja keskustelut kollegoiden, huoltajien sekä oppilaiden 
kanssa auttavat opettajaa muodostamaan alustavan käsityksen oppilaan oppimiseen liittyvästä 
eriyttämistarpeesta. Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino 
ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. Huomiota kiinnitetään eri oppi-
laille ominaisiin oppimistapoihin ja työskentelyn rytmiin, erilaisiin valmiuksiin ja kiinnostuksen 
kohteisiin sekä itsetuntoon ja motivaatioon kytkeytyviin emotionaalisiin tarpeisiin. Tyttöjen ja 
poikien väliset sekä oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat otetaan huomioon. Eriyttämisel-
lä vaikutetaan oppimismotivaation. Opetusta eriyttämällä oppilaille voidaan tuottaa sopivia haas-
teita ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vahvuuk-
sien mukaisesti. Tällöin on tärkeää hyödyntää samassa opetusryhmässä olevien oppilaiden eri-
laista osaamista ja harrastuneisuutta. 
 
Eriyttäminen edellyttää opettajalta kasvun ja oppimisen prosessien tuntemista, opetusryhmän 
toiminnan ja ilmapiirin sekä oppilaiden kehittymisen seurantaa ja oppimisen arviointia. Opettaji-
en keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden 
kanssa tukee eriyttämistä.   
 
Eriyttämisen kolme ulottuvuutta 
Eriyttämisen kolme keskeistä ulottuvuutta liittyvät opiskelun laajuuden, syvyyden ja etenemis-
nopeuden vaihteluun. Eriyttäminen voi kohdistua muun muassa opetuksen sisältöihin, käytettä-
viin opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin, työtapoihin sekä koulu- ja kotitehtävien määrään ja 
käytettävissä olevaan aikaan. Oppimisympäristöä ja työtapoja voidaan muokata esimerkiksi 
luomalla tilaisuuksia oppilaiden osallistumiseen, tarjoamalla valinnanmahdollisuuksia, säätele-
mällä tilankäyttöä, ryhmittelemällä oppilaita joustavasti ja hyödyntämällä koulun ulkopuolella 
tapahtuvia oppimistilanteita. Oppilasta ohjataan oppimaan itselleen parhaiten soveltuvalla taval-
la. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet kytkemällä opittavat tiedot 
ja taidot oppilaille merkityksellisiin kokemuksiin ja toimintamuotoihin. Oppilaat voivat tarvita 
erilaisia mahdollisuuksia osaamisensa ja edistymisensä näyttämiseen ja hyötyvät aina yksilölli-
sestä palautteesta. 
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Yhdysluokissa annettavassa opetuksessa huomioidaan oppilaiden ikä ja kehitysvaihe sekä eri 
vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus. 
 
 

4 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 periaat-
teen mukaisesti. 
Aluksi tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestä-
minen sekä tuen rakenne. Luvussa 5 esitetään tarkemmin eri tukimuodot ja niiden käyttö tuen eri 
tasoilla.   
 
 

 
Kuvio1. Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki ja dokumentointi3   
 
 
Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 
 
Lähtökohtana opetuksen ja tuen järjestämiselle ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan 
vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee op-
pimisympäristöön liittyviä yhteisöllisiä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaa-
mista. Suunnittelussa otetaan huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vä-
häisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. 
 

                                                 
3 Koivisto, M. & Lahtinen, N. 2011. Perusopetuslain uudistukset ja uudet opetussuunnitelmat. Teoksessa Koulutuk-
sen vuosikirja 2011-2012. Keuru: PS-kustannus, 357   
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Oppilaalla pyritään luomaan mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, 
kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Koulutyössä tulee ottaa huomioon monenlai-
set oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat sekä oppilaiden kulttuuritausta. Oppilaita 
kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan 
onnistumista edistävää ohjausta ja tukea. Erityistä huomiota pyritään kiinnittämään oppimisen 
esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Näitä voivat olla sekä oppilaaseen et-
tä kouluun ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät. 
 
Opetukseen osallistuvalle pyritään tarjoamaan riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tar-
peen ilmetessä. Opetuksen järjestäjän huolehtii, että tukimuodot voivat toteutua käytännössä, 
mm. määrittelemällä tuen tarpeen toteamiseen ja tuen toteuttamiseen liittyvät vastuut ja työnjako. 
Oppilaiden tuen tarpeita tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. 
Tämä ehkäisee ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Tuen tarpeen arvioinnissa voi-
daan hyödyntää oppilaalle tehtyjen terveystarkastusten ja mahdollisten muiden arviointien tulok-
sia. Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen 
turvaamiseksi. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen 
tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentä-
vinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. 
 
Koulun johdolla on vastuu tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuista ja niiden 
huomioon ottamisesta kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa.  Tämä edellyttää kuitenkin 
sitä, että pedagoginen asiantuntemus ja opettajien yhteistyö tuen tarpeen havaitsemiseksi ja in-
formoimiseksi sekä tuen suunnittelemiseksi toimii koulun arjessa. Tarvittaessa tuki suunnitellaan 
ja toteutetaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Huoltajalle ja oppilaalle tulee antaa tietoa 
tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta. Tuki annetaan oppilaalle 
omassa koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä oppi-
laan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta 
lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toi-
selle asteelle tai perusopetuksessa koulusta toiseen. 
 
 

4.1 Yleinen tuki 
 
Espoon Steinerkoulu pyrkii tarjoamaan oppilaille laadukasta perusopetusta sekä mahdollisuuksia 
saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Koulutyössä otetaan huomioon oppilaiden 
edellytykset ja tarpeet. Espoon Steinerkoulun toimintatapoja ja -kulttuuria kehitetään niin, että 
yhteistyötä ja yhdessä tapahtuvaa oppimista voidaan hyödyntää ja oppilaiden erilaisuus voidaan 
kohdata mahdollisimman hyvin. Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri kouluyhtei-
sössä edistävät oppilaan kehitystä ja tukevat hyvää oppimista. 
 
Espoon Steinerkoulussa opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten 
lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Yhteistyö huoltajien, toisten opetta-
jien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa edesauttaa tässä onnistumista. Opettajan 
tehtävänä on ohjata ryhmää toimimaan niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista. 
Opettaja ohjaa oppilaita tunnistamaan omat voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja 
kehityshaasteensa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan oppimisen valmiuksiin ja mahdol-
lisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelusta, tavoitteenasettelusta, toteuttami-
sesta ja arvioinnista. Oppilaiden itsetuntoa, opiskelumotivaatiota sekä oppimaan oppimisen taito-
ja pyritään vahvistamaan eri opiskelutilanteissa ja eri oppiaineissa.  
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Opetustyöhön sisältyy myös ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä. Tuen tarpeiden arvi-
ointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki 
rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuk-
sessa oppilaan ja huoltajan kanssa. 
 
Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opet-
tajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Yhdysluokkaopetuksessa näiden 
järjestelyjen merkitys korostuu. Koulu käyttää erityisesti tukiopetusta, sen lisäksi voidaan käyt-
tää myös oppimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta tai avustajan työpanosta keinoina 
vastata opetusryhmän tai yksittäisten oppilaiden tuen tarpeisiin jo ennen tehostetun tuen vaihee-
seen siirtymistä. Oppilaan hyvinvointiin ja oppimismotivaatioon pyritään vaikuttamaan myös 
koulun kerhotoiminnan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla. Suunnittelemalla ne osaksi oppi-
laan päivää voidaan lisätä myös turvallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. 
 

4.2 Tehostettu tuki 
 
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanai-
kaisesti useita tukimuotoja, annetaan pedagogiseen arvioon perustuen tehostettua tukea hänelle 
tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. 
 
Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki suunnitellaan yksit-
täiselle oppilaalle. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehos-
tetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä ja tuen tehtävä-
nä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista.  
 
Tehostetun tuen aikana pyritään käyttämään useita perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamat-
ta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta, joka kuvataan luvussa 5.1.3. 
Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei voida yksilöllistää. Sen sijaan osa-aikaisen 
erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja joustavien opetusryhmien käytön sekä ko-
din kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvin-
voinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. Tuki järjestään laadultaan ja määrältään oppilaan 
kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. On tärkeää huolehtia oppilaan mahdollisuuk-
sista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä sekä tukea oppilaan 
myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä. 
 
Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aika-
na. Mikäli oppilaan tilanteessa tapahtuu muutoksia, oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan 
oppilaan tuen tarvetta. 
 

4.2.1 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, oppilashuollollisil-
la tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea 
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Luokanopettaja ja opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Silloin kun kyse on 
laajasti oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista, arvion laatimisessa 
käytetään myös muita asiantuntijoita. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää 
sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Peda-
gogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle mahdollisesti jo yleisen tuen yhteydessä 
laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan 
hyödyntää huoltajan luvalla. 
 
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa oppilaan siirtyminen takaisin yleisen 
tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltoryh-
mässä tai muulla tavalla järjestettävässä moniammatillisessa oppilashuoltotyössä siten kuin yk-
sittäisen oppilaan asian käsittelystä säädetään4. Tämän käsittelyn jälkeen oppilaalle annettava te-
hostettu tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma käsi-
tellään tarkemmin luvussa 4.5.1. 
 

4.3 Erityinen tuki 
 
Espoon Steinerkoulussa erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai 
oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki jär-
jestetään yleisen oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen 
perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. 
  
Erityisen tuen yhteydessä pyritään käyttämään mahdollisimman laajasti ja samalla hyvin koh-
dennetun suunnitelman mukaan kaikkia mahdollisia perusopetuksen tukimuotoja. Erityisen tuen 
tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi 
suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppi-
laan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota pyritään vahvistamaan ja häntä kannustetaan ottamaan 
edellytystensä puitteissa vastuuta opiskelustaan. 
 
Ennen erityisen tuen antamista koulun rehtori tekee kirjallisen päätöksen oppilaan siirtämisestä 
erityisopetukseen (Espoon Steinerkoulun johtosääntö 12.5.2009).  Tätä päätöstä tarkistetaan ai-
nakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä5. Päätös 
tehdään hallintolain mukaisesti6. Oppilaan oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta 
merkittävät asiat päätetään erityistä tukea koskevassa päätöksessä. Erityisen tuen päätöksessä tu-
lee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut se-
kä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen7. Op-
pimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä. 
 
 
 
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perus-
opetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen anta-
mista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei 
vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan  

                                                 
4 Perusopetuslaki 31 a § 4 mom. (642/2010) 
5 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642 /2010) 
6 Hallintolaki (434/2003) 
7 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010) 
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erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten8. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen ai-
kana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin 
esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena. 
 

4.3.1 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 selvitys9.  
 
Pedagogisen selvityksen laatimista varten opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija 
tai työntekijä hankkii:  

 1. oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä  
 2. moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä, esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä,  
     tehdyn 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 pedagogi-
seksi selvitykseksi.10 
 
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. 
 
Tukijärjestelyt voivat sisältää mm. opetus- ja ohjaushenkilöstöön, oppilashuoltoon, avustajiin ja 
muihin tarvittaviin palveluihin, opetusmenetelmiin ja työtapoihin, opiskelumenetelmiin sekä ma-
teriaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä.  
 
Tarvittaessa voidaan hankkia pedagogisen selvityksen lisäksi muita lausuntoja, kuten psykologi-
nen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Pedagogisen selvityksen laa-
timisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja oppilaan oppimis-
suunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huolta-
jan luvalla. 
 
Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa lain edellyttämissä vaiheissa sekä aina oppilaan tuen 
tarpeen muuttuessa. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli 
tarpeen todetaan jatkuvan, erityisen tuen jatkamisesta tehdään päätös. Mikäli katsotaan, että op-
pilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilas siirtyy  
saamaan tehostettua tukea.   

                                                 
8 Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010) 
9 Perusopetuslaki 17§ 3 mom. (642/2010) ja Hallintolaki 34, 35 ja 36 § 
10 Perusopetuslaki 17§ 3 mom. (642/2010) 
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4.4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki steinerkoulun opetus-
suunnitelmassa 

 
(Tässä luvussa määritellään, miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki kuvataan kokonaisuutena 
paikallisessa opetussuunnitelmassa.) Opetussuunnitelman laadintaa koskevat tarkemmat määrä-
ykset sisältyvät luvun 4.5 yksilöllisiä suunnitelmia ja luvun 5 eri tukimuotoja käsitteleviin alalu-
kuihin. Paikallinen opetussuunnitelma tulee kodin ja koulun yhteistyön sekä oppilashuollon osal-
ta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten 
kanssa11. 
 
Tässä opetussuunnitelman kohdassa kuvataan seuraavaksi oppimisen ja koulunkäynnin yleisen, 
tehostetun ja erityisen tuen yleiset tavoitteet sekä eri tukimuotojen käytännön toteutus. Samalla 
selvitetään, miten tuen järjestämiseen liittyvä yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa toteutetaan. 
Opetussuunnitelmassa kuvataan henkilöstön keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö oppilashuollon 
palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, 
tuen suunnittelussa ja järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa. 
 
Opetussuunnitelmassa määritellään yleisen tuen tavoitteet, järjestäminen ja toimintatavat, yhteis-
työ eri toimijoiden kesken sekä oppilaan ja huoltajan kanssa. 
 
Opetussuunnitelmassa määritellään tehostetun tuen tavoitteet, tuen aloittaminen ja siirtyminen 
takaisin yleisen tuen piiriin. Opetussuunnitelmassa määritellään myös tehostetun tuen järjestämi-
nen ja toimintatavat, yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken sekä yhteistyö oppi-
laan ja huoltajan kanssa. 
 
Opetussuunnitelmassa määritellään erityisen tuen tavoitteet, erityisen tuen päätöksen tekeminen, 
tuen aloittaminen ja siirtyminen takaisin tehostetun tuen piiriin. Opetussuunnitelmassa määritel-
lään myös erityisen tuen järjestäminen ja toimintatavat, yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimi-
joiden kesken, yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa sekä oppilaan ja huoltajan kuulemiseen liit-
tyvä menettely.  
 
Oppilaan tukeen liittyvien hallintopäätösten tekijät määritellään opetuksen järjestäjän johtosään-
nössä. 
 
 

4.5 Yksilölliset suunnitelmat 
 

4.5.1 Oppimissuunnitelma 
 
Espoon Steinerkoulussa oppimissuunnitelma on pedagoginen asiakirja, jossa kuvataan, millä toi-
menpiteillä opetussuunnitelmassa ilmaistut tavoitteen pyritään saavuttamaan. Jos opettajalla, 
vanhemmilla tai oppilaalla itsellään on huoli oppimistavoitteiden saavuttamisesta, laaditaan sil-
loin yhteistyönä oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana 
yleistä tukea ja sitä tulee käyttää tehostetun tuen aikana. 
 

                                                 
11 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003) 
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Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. 
Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta oppilaan tilanteesta ja helpottaa siten kunkin opettajan 
oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppi-
missuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan. Suunnitelman 
tarkoituksena on myös, että oppilas oppii vähitellen ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa op-
pimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioin-
nille. Oppimissuunnitelman avulla ei kuitenkaan oppiaineen oppimäärää voida yksilöllistää. Op-
pimäärän yksilöllistäminen vaatii erityisen tuen päätöksen. 
 
Oppimissuunnitelma osana yleistä tukea  
 
Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, kun ilmenee huoli oppilaan oppimisesta tai muusta 
koulun käyntiin liittyvästä asiasta. Oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-
alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Oppilasta varten pohditut 
tavoitteet ja tukitoimet hyödyttävät oppilaan oppimista ja kasvua. Oppilaan opiskelua voidaan 
myös syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla, silloin kun se on perusteltua oppilaan 
valmiuksien kannalta. 
Espoon Steinerkoulussa yleisen tuen oppimissuunnitelman laatii luokanopettaja tai aineenopetta-
ja. Oppimissuunnitelma laaditaan, kun pedagogiset keskustelut opettajien sekä mahdollisesti op-
pilaan ja/tai huoltajien kanssa on käyty. Edellä mainitun lisäksi hankitaan monipuolisia havainto-
ja tuen tarpeesta. Näiden perusteella päätetään tehdä joitakin asioita toisin oppilaan oppimisen tai 
muun kasvun tukemiseksi. Oppimissuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa tai tar-
peen vaatiessa. Laatija on vastuussa asiakirjan päivittämisestä sekä vanhempien ja oppilaan 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 
  
Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana 
 
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanai-
kaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mu-
kaisesti. Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma laadi-
taan aina oppilaalle, joka saa tehostettua tukea. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen 
ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan sekä tarvittaessa oppilaan muun laillisen 
edustajan kanssa. Tehostetun tuen vaiheessa opiskelun ja tukitoimien järjestelmällinen suunnitte-
lu tukee oppilaan oppimista, kasvua ja kehitystä. 
Espoon Steinerkoulussa tehostettuun tukeen liittyvän oppimissuunnitelman laativat luokanopet-
taja ja/tai aineenopettaja yhdessä erityisopettajan kanssa tai muun oppilashuoltoryhmän asiantun-
tijan kanssa. Tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa edeltää pedagogiset keskustelut ja monipuo-
linen havainnointi oppilaan oppimisesta ja kasvusta sekä mahdollisesti myös erityisopettajan tes-
tit. 
 
Pedagoginen arvio 
 
Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa 
tuotettuun tietoon.  
Opettajat laativat oppimissuunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Laatimiseen 
osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa siirryttä-
essä perusopetuksen ylemmille luokille.   
 
Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mu-
kaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää: 
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• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet  
• oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyväta-

voitteet  
• opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa  
• pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, 

opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateri-
aalit ja muu tuki 

• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, oh-
jaukselliset tai muut ratkaisut 

• moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet 
• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama  

tuki 
• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri ta-

voin,arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi 
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet 
 

Oppimissuunnitelman laadinnassa hyödynnetään oppilaalle mahdollisesti osana yleistä tukea laa-
dittua oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista arviota ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli 
oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. En-
simmäisen luokan oppilaiden oppimissuunnitelma voi rakentua lapsen esiopetuksen oppimis-
suunnitelman pohjalle, jos sellainen on tehty. 
 
Oppimissuunnitelman laadinnassa on otetta huomioon seuraavat tärkeät seikat: 

• Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia 
• Oppimissuunnitelmaan ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla muutoksenhaku-

keinoilla 
• Opetussuunnitelmassa voidaan päättää, että eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä 

vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti. Jos 
tällainen hallintopäätös tehdään yksittäisen oppilaan kohdalla, tulee hänelle laatia oppi-
missuunnitelma. Siinä on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opin-
to-ohjelmaan, ja määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu sekä mahdolliset eri-
tyistavoitteet 

• 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 tervey-
dentilaan liittyvistä syistä. Erityisistä opetusjärjestelyistä tulee tehdä hallintopäätös, min-
kä jälkeen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. 

 
 
Erityinen tuki 
 
Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan oppimissuunnitelman sijasta henkilö-
kohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).  
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4.5.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
(HOJKS) 

 
Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtai-
nen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee ilmetä oppi-
laan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. 
  
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on hyväksyttyyn opetussuunni-
telmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Oppilaan opettajat laativat suunnitelman 
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se 
valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä.  
 
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjäntei-
sesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia. HOJKS on oppilaan oppimiseen ja kou-
lunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöistä, pedagogisista 
menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista. 
 
HOJKS sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestämi-
nen edellyttää:  

• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet   
• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin yleiset tavoitteet 
• oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä  

oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät  
• opiskelun erityiset painoalueet niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on yleinen oppi-

määrä 
• oppilaan muuhun kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liitty-

vät tavoitteet 
• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri ta-

voin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi 
• pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetel-

mät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, 
oppimateriaalit ja muu tuki  

• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, 
ohjaukselliset tai muut ratkaisut 

• erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, mui-
den opetuspalveluiden sekä tuki- ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen ja eri toimijoi-
den vastuualueet 

• kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisope-
tuksen ryhmässä 

• kuvaus siitä, miten ja millä oppitunneilla erityisopetuksen ryhmässä pääsääntöisesti 
opiskeleva oppilas opiskelee yleisopetuksen ryhmässä  

• moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet 
• kuvaus oppilaan koulukuljetusten järjestelyistä ja vastuista sekä kuljetusta odottavan 

oppilaan ohjauksesta ja valvonnasta 
• oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyös-

tä toiminnan järjestäjän kanssa 
• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki 
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet 
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Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mu-
kaan, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien lisäksi 
 

• luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä sekä näiden 
oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri ta-
voin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi niissä oppiaineissa, joissa 
oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan  

 
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa hyödynnetään 
oppilaalle osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista selvitystä ja sen 
yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voi-
daan hyödyntää huoltajan luvalla. 
 
Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa laadittaessa on hyvä ottaa 
huomioon seuraavat asiat:  

• HOJKSiin ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla muutoksenhakukeinoilla. 
• HOJKSissa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.  
• HOJKS-asiakirjaan voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat.  
• Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppi-

laan tarpeiden mukaiseksi.  
• HOJKSia koskevaa suunnitelmaa muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen 

tavoitteiden muuttuessa.  
• Kokemukset käytetyistä opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista voidaan 

kirjata HOJKSiin, ja hyödyntää tätä tietoa suunnitelman toteutumista arvioitaessa.  
• Jos oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma.  

 
Espoon Steinerkoulussa HOJKSin laativat erityisopettaja ja huoltaja(t) sekä mahdollisesti oppilas 
yhdessä luokanopettajan ja/tai aineenopettajan kanssa. HOJKS on voimassa ja toteuttamiskel-
poinen vasta, kun rehtori on hyväksynyt luokanopettajan tai luokanvalvojan esittelemän suunni-
telman. Suunnitelman toteuttamisesta vastaavat luokanopettaja ja/tai aineenopettaja yhdessä eri-
tyisopettajan kanssa. Myös muilla pedagogisilla toimijoilla tai huoltajilla voi olla kirjattuja vas-
tuualueita HOJKS-asiakirjassa.   
HOJKS tarkistetaan vähintään kerran vuodessa ja tämä on luokanopettajan tai -valvojan vastuul-
la.      
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5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT 
 
Tässä luvussa kuvataan Espoon Steinerkoulun oppimisen ja koulunkäynnin eri tukimuodot ja nii-
den käyttö tuen eri tasoilla. Luvussa kuvataan myös Espoon Steinerkoulun oppilashuolto ja tur-
vallisuuden edistäminen. 
  
 
 
Steinerkoulun yleisen, tehostetun ja erityisen tuen päätös- ja toteutusprosessin eteneminen 
 

PÄÄTETÄÄN
ERITYINEN TUKI 
Laaditaan HOJKS 

Pedagoginen selvitys
Havaitaan: tehostettu tuki ei riitä

PÄÄTETÄÄN
TEHOSTETTU TUKI 

Laaditaan oppimissuunnitelma 

Pedagoginen arvio,
Havaitaan: hyvä perusopetus & yleinen tuki ei riitä

PÄÄTETÄÄN tietoisemmin eriyttää opetusta 
YLEINEN TUKI (oppimissuunnitelma)

Havaitaan: perusopetus ja yleiset tukimuodot eivät riitä

LAADUKAS PERUSOPETUS, YLEINEN TUKI 

 
 

5.1 Opetuksjärjestelyihin liittyvä tuki 
 

5.1.1 Tukiopetus 
 
Aluksi on todettava, että tämän uuden opetussuunnitelman linjauksen mukainen tukiopetus täy-
tyy ymmärtää uudella tavalla, aivan kuten muutkin koulun tarjoamat tukimuodot. Uusien linjaus-
ten mukaan Espoon Steinerkoulussa tukiopetuksen antaminen on kiinteä ja tärkeä osa opet-
tajan perusopetustehtävää ja siten verrattavissa opetuksen suunnitteluun ja arviointiin.    
Espoon Steinerkoulussa oppilaalla tarjotaan edelleen tukiopetusta, jos hän on tilapäisesti jäänyt 
jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea. Tukiopetus aloite-
taan heti, kun oppimiseen liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen 
opinnoissaan. Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee 
järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan suoriutumisen kannalta on tarpeen. Tukiopetusta 
voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. 
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Tukiopetusta antavat luokanopettajat ja aineenopettajat. Tukiopetus suunnitellaan siten, että jo-
kaisella oppilaalla on tarvitessaan mahdollisuus osallistua siihen. Tukiopetusta annetaan joko 
oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai op-
pituntien ulkopuolella. Sitä voidaan antaa samanaikaisopetuksena oppilaan tavallisessa opetus-
ryhmässä, pienryhmässä tai täysin yksilöllisesti. Myös erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan 
käyttää tukiopetuksen toteuttamisessa oppituntien aikana. 
 
Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, 
ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja 
materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. 
 
Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on py-
rittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa 
tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille. 
 
Tukiopetus yleisen tuen aikana 
Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mahdollista tuen tar-
peen ilmenemistä. Tuen tarve voi johtua poissaoloista tai tilapäisistä oppimiseen tai koulunkäyn-
tiin liittyvistä vaikeuksista. 
 
Tukiopetus tehostetun tuen aikana 
Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan yleisen tuen aikana an-
netun tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tukiopetuksen tarve jatkossa. Tehostetun tuen al-
kaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet 
ja järjestäminen. Tukiopetuksella voidaan edelleen vastata esimerkiksi poissaoloista johtuviin ti-
lapäisiin tuen tarpeisiin. 
 
Tukiopetus erityisen tuen aikana 
Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen aikana 
annetun tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tukiopetuksen tarve jatkossa. Erityisen tuen al-
kaessa oppilaan tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKSiin. Tu-
kiopetuksella voidaan edelleen vastata esimerkiksi poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen tarpei-
siin. 
 
 
  

5.1.2 Steinerpedagogiset tukimuodot 
 
Hoitoeurytmia 
 
Hoitoeurytmialla voidaan liikkeen kautta vaikuttaa positiivisesti hahmotushäiriöihin, kielellisiin 
vaikeuksiin, omiin ajatuksiinsa unohtuvaa voidaan aktivoida läsnäolevammaksi, jännittynyttä tai 
ahdistunutta auttaa vapautumaan, ylivilkasta keskittymään jne. Tavoitteena on ennalta ehkäistä 
oppimis- ja käyttäytymisongelmia, tukea, korjata ja tasapainottaa varttuvan lapsen ja nuoren kas-
vu ja kehitystä. Hoitoeurytmian liikkeet vaativat keskittymistä: ajan, tilan, muodon, näön ja kuu-
lon sekä käsien ja jalkojen liikkeen samanaikaista hallintaa. Harjoitukset suoritetaan hyvin herei-
sesti ja tarkasti samaa toistaen. Tiedostamaton tekeminen muuntuu vähitellen tietoisesti koetuksi. 
Eurytmia on intensiivistä tahdon harjoitusta, jossa sielullistettu liike vaikuttaa koko kehoon. Hoi-
toeurytmisti tekee usein yhteistyötä pedagogisen lääkärin kanssa ja lapsi tulee hoitoeurytmiaan 
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useimmiten pedagogisen lääkärin lähetteellä tai luokanopettajan toiveesta. Jakso kestää noin seit-
semän viikkoa ja harjoituksia tehdään 15–30 minuuttia kerrallaan koulupäivän aikana, vähintään 
kahdesti viikossa. Lapsi osallistuu terapiaan pääsääntöisesti yksin. Joskus samantyyppisissä vai-
keuksissa voidaan harjoituksia tehdä 2–4 oppilaan ryhmänä. 
 
 
Kuvataideterapia 
 
Steinerpedagogisessa kuvataideterapiassa taide ja luova prosessi ovat pääasiallisina terapeuttisi-
na välineinä. Maalausta käytetään parantavana, uudelleenrakentavana ja tasapainottavana per-
soonallisuuden tukijana eikä niinkään analysoivana ja peilaavana välineenä kuten psykoterapeut-
tisesti suuntautuneessa taideterapiassa. Tarkoituksena on herättää piilossa olevat mielikuvitus- ja 
luovuusvoimat. Mielikuvitus on oikeastaan muuntunutta elämänvoimaa, jota käytetään luovassa 
toiminnassa ja joka omalta osaltaan vaikuttaa fyysiseen kehoomme asti. 
Kuvataideterapiassa työskennellään maalaten vesiväreillä, piirtäen väriliiduilla, harjoittaen mus-
ta-valkopiirustusta, muotopiirustusta, dynaamista piirustusta sekä muovaillen savella tai mehi-
läisvahalla. Työskentely lähtee näiden eri kuvataiteellisten tekniikoiden laadullisuuksista, muoto-
jen, värien ja viivojen omista lainalaisuuksista ja näiden vastaavuuksista ihmisolemuksessa: vä-
lillä tarvitsemme enemmän muodon tukevuutta, välillä värien rikkautta ja eloisuutta, välillä vii-
van vakavuutta ja selkeyttä. Kuvataideterapeutti työskentelee yhdessä pedagogisen lääkärin ja 
koulupsykologin kanssa. Koulussa kuvataideterapia toimii tukena lapsen ja nuoren kasvussa mm. 
harmonisoiden emotionaalista kehitystä ja voimistaen minuutta. Myös esim. keskittymis- ja 
hahmotuskyvyn ja silmä-käsi-koordinaation harjoittaminen ovat mahdollisia taideterapian kei-
noin. 
 

5.1.3 Osa-aikainen erityisopetus 
 
Espoon Steinerkoulussa tarjotaan oppilaille, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäyn-
nissään, osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisella erityisopetuksella 
voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien on-
gelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä 
tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, 
vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Espoon Steinerkoulussa 
pyritään huolehtimaan siitä, että osa-aikaista erityisopetusta varten on tarvittavaa ja riittävää eri-
tyispedagogista osaamista. 
 
Espoon Steinerkoulussa osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanai-
kaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja 
sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikainen erityisopetus suunnitel-
laan ja oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä. Osa-aikaista erityisopetusta voi-
daan antaa kaikilla tuen tasoilla. 
 
Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-
aikainen erityisopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. 
Huoltajan tuki opetuksen onnistuneessa toteuttamisessa on keskeinen. Osa-aikaisen erityisope-
tuksen järjestämisen suunnittelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuollon palve-
luista vastaavien kanssa. 
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Osa-aikainen erityisopetus osana yleistä tukea 
Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla voidaan vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja. Op-
pilaan oppimisen vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä tulee arvioida ja oppilaan tulee saada tarvites-
saan osa-aikaista erityisopetusta. 
 
Osa-aikainen erityisopetus tehostetun tuen aikana 
Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. 
Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan yleisen tuen 
aikana saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen eri-
tyisopetukseen jatkossa. Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan op-
pilaan tarvitsema osa-aikainen erityisopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen. 
 
Osa-aikainen erityisopetus erityisen tuen aikana 
Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana. Oppilaan aiemmin 
saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen erityisope-
tukseen arvioidaan osana pedagogista selvitystä. Oppilaan tarvitsema osa-aikainen erityisopetus, 
sen tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKSiin. 
 
 
 
Espoon Steinerkoulussa kiinnitetään siihen huomiota, että osa-aikaista erityisopetusta antaa 
erityisopettaja, joka tuntee steinerpedagogiikan keskeiset menetelmät ja opetussuunnitelman ete-
nemisen. Osa-aikaisen erityisopetuksen keskeiset tavoitteet on tukea luokissa oppilaiden kanssa-
tehtävää perusopetusta. Jos oppilaat tarvitsevat pedagogisten arvioiden tai selvitysten pohjalta 
osa-aikaista erityisopetusta, se järjestetään joko yleisopetuksen luokassa tai erityisopettajan luo-
na pienessä ryhmässä tai yksilöllisesti osa-aikaisen erityisopetuksena. Osa-aikaiseen erityisope-
tukseen yleisen tai tehostetun tuen oppilaat pääsevät joko erityisopettajan testien tai luokassa teh-
tyjen havaintojen tai pedagogisten arvioiden tai selvitysten perusteella ja oppilashuoltoryhmän 
päätöksellä. Erityisopetukseen siirretyille oppilaille, jotka ovat integroituneina steinerpedagogi-
sessa yleisopetuksessa, pyritään takaamaan säännölliset viikkotunnit osa-aikaisessa erityisope-
tuksessa HOJKSissa tarkemmin määritellyn ohjelman mukaisesti. Erityisopettaja tekee yhteis-
työtä luokan- ja aineenopettajien kanssa. Oppilashuollon kautta erityisopettajan yhteistyö tiivis-
tyy koulupsykologin (kuraattorin), terveydenhoitajan, rehtorin ja muun pedagogisen henkilöstön 
kanssa tehtävään yhteistyöhön. Erityisopettaja tekee yhteistyötä oppilaan ja huoltajien kanssa eri-
tyisesti tehostetun ja erityisen tuen kysymyksissä. Erityisopettaja tekee yhteistyötä myös kau-
pungin kouluviranomaisten kanssa.  
 
  
  

5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttami-
nen 

 
Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin op-
pimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua yleisen ja tehostetun tuen avulla 
siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. 
Esimerkiksi eriyttämisen avulla oppilaan opiskelua voidaan tukea keskittymällä oppiaineen ydin-
sisältöihin. Mikäli edes ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tues-
ta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yk-
silöllistää. Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute tai esimerkiksi puutteellinen 
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opiskelutekniikka eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta 
tulee tukea näissä asioissa muilla sopivilla tavoilla. Oppilaalle ja huoltajalle tulee selvittää yksi-
löllistettyjen oppimäärien mahdolliset vaikutukset jatko-opintoihin. 
 
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoiteta-
son määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla 
oppilaalle riittävän haasteellisia. 
 
Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Oppimäärää ei voida yksi-
löllistää ilman erityisen tuen päätöstä.  Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään pedagoginen selvi-
tys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Jos pedagogisessa selvityksessä tode-
taan, että oppilaan ei tukitoimista huolimatta arvioida saavuttavan oppiaineessa yleisen oppimää-
rän mukaisia tavoitteita hyväksytysti, oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään. Kunkin oppiaineen 
kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai 
tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Jos yksilöllistettävien oppiaineiden määrää on tar-
peen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään uusi pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi eri-
tyisen tuen päätös. 
 
Niiden oppiaineiden, joissa oppilaan oppimäärä on yksilöllistetty, tavoitteet, keskeiset sisällöt, 
oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan oppilaan HOJKSissa. Kunkin oppiaineen 
opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä laativat edellä maini-
tut HOJKSin sisällöt. Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luok-
ka-asteen yleisistä tavoitteista ja sisällöistä, usein myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä 
soveltamalla. Oppilaan opiskelua voidaan tukea lisäksi sopivilla opiskelumateriaaleilla, - väli-
neillä ja -menetelmillä sekä pedagogisilla järjestelyillä. 
 
Jos oppilas opiskelee yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan, varustetaan 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. 
 
Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimää-
rän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt. 
Vapauttamisesta tehdään perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitettu hallintopäätös. Oppilaalle, joka on 
muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta 
opetusta tai ohjattua toimintaa. 
 
 
Espoon Steinerkoulussa oppilaan oppimäärä voidaan yksilöllistää, jos yleinen ja tehostettu tuki 
eivät ole olleet riittäviä toimenpiteitä oppilaan oppimisen ja kasvun edistämiseksi. Tällöin mo-
niammatillinen oppilashuoltoryhmä (OHR) on koonnut riittävästi havaintoja ja keskustellut asi-
anomaisten tahojen kanssa sekä hankkinut pedagogisen selvityksen. Pedagoginen selvitys pitää 
sisällään 1. selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä sekä 2. OHR:ssa tehdyn selvityksen 
oppilaan saamasta tehostetusta tuesta sekä oppilaan kokonaistilanteesta selvityksen. Selvitysten 
perusteella opetuksen järjestäjä tekee arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta.  Pedagogisen sel-
vityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa 
hankkia muita lausuntoja, kuten psykologisen tai lääketieteellisen lausunnon tai vastaavan sosi-
aalisen selvityksen. Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laa-
dittua pedagogista arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutus-
suunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. 
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Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen ja oppilaan tilanteen niin vaatiessa Espoon Steinerkoulussa 
rehtori tekee erityisopetukseen siirtopäätöksen. Aina ennen siirtopäätöstä rehtori kuulee van-
hempia sekä mahdollisesti myös oppilasta.  
Erityisen tuen antamiseksi rehtori tekee kirjallisen päätöksen, jota tarkistetaan ainakin toisen 
vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tehdään hallin-
tolain mukaisesti. Oppilaan oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta merkittävät asiat 
päätetään erityistä tukea koskevassa päätöksessä. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityi-
sen tuen päätöstä. 
HOJKSin laativat erityisopettaja ja huoltaja(t) sekä mahdollisesti oppilas yhdessä luokanopetta-
jan ja/tai aineenopettajan kanssa. HOJKS on voimassa ja toteuttamiskelpoinen vasta, kun rehtori 
on hyväksynyt luokanopettajan tai luokanvalvojan esittelemän suunnitelman. Suunnitelman to-
teuttamisesta vastaavat luokanopettaja ja/tai aineenopettaja yhdessä erityisopettajan kanssa. 
Myös muilla pedagogisilla toimijoilla tai huoltajilla voi olla kirjattuja vastuualueita HOJKS-
asiakirjassa.   
HOJKS tarkistetaan vähintään kerran vuodessa ja tämä on luokanopettajan tai -valvojan vastuul-
la.      
 
 

5.2 Ohjauksellinen ja muu tuki 
 

5.2.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 
 
Opetus ja kasvatus järjestetään yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppi-
las saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Oppilas elää sa-
manaikaisesti kodin ja koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuo-
rovaikutusta ja yhteistyötä oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen tuke-
misessa. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa opetuksen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 
Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa oppivel-
vollisuutensa. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuk-
sesta kouluyhteisön jäsenenä. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, 
turvallisuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. 
 
On tärkeää, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustyöhön yhdessä opettajien 
ja oppilaiden kanssa. Koulun on oltava yhteistyössä huoltajan kanssa niin, että hän voi osaltaan 
tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan 
sekä yhteisö- että yksilötasolla. 
 
Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteis-
työ edellyttää koulun henkilöstön aktiivisuutta ja aloitteellisuutta sekä keskustelua ja tiedottamis-
ta huoltajan, opettajan ja oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön lähtökohtana on 
eri osapuolien keskinäinen kunnioitus.   
 
Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, opintoihin liittyvästä 
arvioinnista, oppilaan tuen tarpeista ja tuen saannin mahdollisuuksista ja huoltajan mahdollisuu-
desta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turval-
lisuuden edistämiseen. Kodin ja koulun yhteistyössä seurataan oppilaan poissaoloja. Luvattomis-
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ta poissaoloista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle. Koulun tulee antaa huoltajille tietoa oppi-
lashuollon toiminnasta sekä kouluyhteisön toimintamalleista ja tiedottamiskäytänteistä erilaisissa 
ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. 
 
Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan tukeen liittyvää asiaa, oppilaan huoltajalle tulee antaa tietoa 
oppilasta koskevien tietojen käsittelyyn, tietojensaantiin ja niiden luovuttamiseen sekä salassapi-
toon liittyvistä kysymyksistä. Huoltajan kanssa tulee käydä läpi esimerkiksi huoltajan yksilöidyn 
kirjallisen suostumuksen merkitys oppilasta koskevan asian käsittelyssä sekä yhteistyön merkitys 
oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. 
 
Ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä ja luo-
daan pohja myös huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle. Erilaisia kodin ja koulun vuoropu-
helua tukevia yhteistyömuotoja tulee kehittää koko perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä 
kouluasteelta toiselle tai muissa siirtymävaiheissa. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään paran-
tamaan ja monipuolistamaan tiedon kulkua ja yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä. Yhteistyö 
järjestetään siten, että oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla oppilaan 
koulunkäyntiä ja hyvinvointia voidaan tukea. Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajalle tulee 
antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja 
mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa. 
 
Espoon Steinerkoulussa kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on luoda turvalliset puitteet oppi-
laan kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle sekä antaa huoltajille riittävästi tietoa opetuksesta ja 
steinerpedagogiikasta. Toteutuskeinoista tärkeimpiä ovat säännöllisesti, 6-8 kertaa lukuvuodessa, 
pidettävät luokittaiset vanhempainillat, joissa tutustutaan steinerpedagogiikan filosofisiin ja pe-
dagogisiin tavoitteisiin, esitellään opetuksen keskeiset sisällöt sekä käsitellään luokkayhteisön 
ajankohtaisia asioita. Yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä varataan yhteinen erillinen aika, 
jossa ovat läsnä huoltajat ja opettajat sekä mahdollisesti oppilas.  
 
Lisäksi koulussa järjestetään yhteisiä ja luokkakohtaisia vanhempainiltoja, jossa ovat puhumassa 
muun muassa kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin edistämisestä sekä ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta, mielenterveystyöstä sekä huumeiden 
käyttöä ehkäisevästä toiminnasta. Vanhempainiltojen teemoja ovat myös iltapäivätoiminta ja sen 
merkitys 1-3 luokilla erityisesti erityisen tuen lapsilla. Koulutulokkaiden huoltajille järjestettä-
vässä vanhempainillassa terveydenhoitaja kertoo terveystarkastuksista eri luokilla sekä terve-
huollon mahdollisuuksista tukea eri tavoin oppilaita ja huoltajia. Ennaltaehkäisevässä työssä 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten 
kanssa tehdään yhteistyötä.  
 
Käytännön tasolla hyvänä esimerkkinä on Lapsen ääni –kehittämisohjelmaan liittyvät verkostot, 
jotka edistävät lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta. Kehittämisohjelman 
toiminta on ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen tarjoamista lasten, nuorten ja lapsiperheiden pe-
ruspalveluissa. Toisena toimintana on tarvittaessa matalan kynnyksen interventioita lasten ja 
nuorten koulu-, lastensuojelu- ja mielenterveyden ongelmiin puuttumiseksi. Aivan käytännön 
esimerkkinä tällaisesta tapauskohtaisesti sovittavasta yhteistyöstä on pääkaupunkiseudulla toimi-
va Jeri-ryhmä ja Länsi- ja Keski-Uudellamaalla toimii ULAPPA - Uudenmaan Lapsen ääni pe-
ruspalveluissa. Edellä mainittu työskentely vahvistaa ja auttaa kodin ja koulun yhteistyöstä haas-
tavissa lasten ja nuorten mielenterveys- ja koulunkäyntikysymyksissä.   
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Vanhempien keskinäistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä edistetään. Kaikilla luokka-asteilla järjeste-
tään kotien ja koulun yhteistapahtumia, kuten juhlia, retkiä, kursseja ja harrastuspiirejä, jotka lu-
jittavat vanhempien keskinäistä ja kotien ja koulun yhteistyötä.  
 
Luokanopettaja vierailee mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan oppilaiden kotona. Hänen pyrki-
myksenään on oppia tuntemaan oppilaansa mahdollisimman hyvin. Myös aineenopettajat pyrki-
vät mahdollisimman hyvään oppilaantuntemukseen. Yhteydenpito kodin ja koulun välillä voi 
tarvittaessa olla päivittäistä.  
 
Opettajien ja oppilaan huoltajien henkilökohtaisia tapaamisia pyritään järjestämään säännöllisesti 
ja aina tarvittaessa. Tapaamisten aloitteentekijänä voi olla opettaja tai huoltaja. Tapaamisten li-
säksi yhteydenpidon välineineitä ovat reissuvihkot, puhelinkeskustelut, teksti- ja sähköpostivies-
tit. 
 
Kaikista oppilaan koulunkäyntiin oleellisesti vaikuttavista asioista opettajat tiedottavat huoltajille 
ja huoltajat luokanopettajalle tai -valvojalle. Opettajat kirjaavat oppilaiden poissaolot, myöhäs-
tymiset ja laiminlyödyt tehtävät ja näistä tiedotetaan huoltajille. 
 
Vanhempainiltoihin odotetaan oppilaan huoltajien osallistumista, koska tärkeä osa ajankohtaises-
ta kasvatuskeskustelua käydään niissä. Vanhempainilloista vanhempien valitsema huoltaja voi 
laatia tiedotteen vanhempainillan keskeistä asioista ja informoida sähköpostitse niitä huoltajia, 
jotka eivät ole päässeet paikalle.  
 
Yhteistyön keskeisenä periaatteena on, että mahdolliset ristiriitatilanteet kodin ja koulun välillä 
pyritään selvittämään aikuisten kesken. Oppilaalle on tärkeä kokemus, että vanhemmat ja koulu 
toimivat yhdensuuntaisesti ja että ristiriidat kyetään ratkaisemaan. Oppilaan käytökseen liittyvis-
sä ongelma- ja kurinpitotilanteissa opettajat ja huoltajat selvittävät asian mahdollisimman pian ja 
siten, että asianomaiset pyrkivät yhdessä löytämään oppilaan kasvun ja kehityksen kannalta kes-
tävän ratkaisun. Usein vaikeissa ongelma- ja kurinpitokysymyksissä on hyvä kokoontua koululle 
ja varsinkin epäselvissä tilanteissa paikalla on myös koulun toiminnasta vastaava rehtori, joka 
viimekädessä päättää menettelytavoista.   
 
Varttuneempia oppilaita pyritään kasvattamaan tietoiseen vastuuseen omasta toiminnastaan. Sitä 
varten kodin ja koulun välisen kanssakäymisen ohella neuvotellaan suoraan oppilaan itsensä 
kanssa häntä koskevissa asioissa.  
 
Opetussuunnitelma on näiltä osin laadittu yhteistyössä Vihdin sosiaali- ja terveystoimesta vas-
taavien viranomaisten kanssa. Espoon Steinerkoululla ja Espoon kaupungilla on opetussuunni-
telman mukaiset vakiintuneet toimintatavat. 
 
   
  
 

5.2.2  Ohjauksen järjestäminen ja oppilaan ohjaus 
 
Koulun jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta. Ohjaustoiminnan tarkoi-
tuksena on tukea oppilaan onnistumista perusopetuksen erivaiheissa, vahvistaa opiskelutaitoja ja 
itseohjautuvuutta sekä kehittää oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan koskevia valintoja perus-
opetuksen aikana ja sen jälkeen. 
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Ohjaus osana yleistä tukea 
Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa 
edellä esitettyjen tavoitteiden mukaisesti ja siten ehkäistä ennalta opintoihin liittyvien ongelmien 
syntymistä. Opettajan tehtävänä on myös oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja osalli-
suuden tukeminen. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annetta-
vaan arviointipalautteeseen. Monipuolista palautetta käytetään suunnitelmallisesti oppilaiden 
kannustamiseen ja ohjaamiseen. 
 
Ohjaus tehostetun tuen aikana 
Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta tehostettuun tukeen. En-
nen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan yleisen tuen ai-
kana saaman ohjauksen riittävyys ja kohdentuminen oppilaan tarpeita vastaavasti. Tehostetun tu-
en alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan tarvittaessa myös oppilaan ohjaukseen liit-
tyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Huomiota kiinnitetään oppilaan opiskelutavoissa ja -taidoissa tai 
yhteistyötilanteissa mahdollisesti ilmeneviin tuen tarpeisiin sekä taitoja vahvistaviin ja opiske-
lumotivaatiota lisääviin toimintatapoihin ja opiskelun sisältöihin. Ohjauksella vahvistetaan tukea 
tarvitsevan oppilaan itseluottamusta ja ymmärrystä opiskelun merkityksestä omalle tulevaisuu-
delle. 
 
Ohjaus erityisen tuen aikana 
Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen aikana 
annetun ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet yksilölliseen ja ryhmässä tapahtu-
vaan ohjaukseen jatkossa. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laadittavaan HOJKSiin kir-
jataan myös ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet.  Ohjauksen avulla jatketaan oppilaan 
opiskelu- ja yhteistyötaitojen sekä itseluottamuksen, opiskelumotivaation ja työelämätuntemuk-
sen vahvistamista. Päättövaiheen ohjauksessa on tärkeä tuoda esille oppilaalle soveltuvia jatko-
opintomahdollisuuksia ja selvittää oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen. Ohjauksellista tukea 
suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös 
oppilashuollon palveluista vastaavan henkilöstön ja oppilasta mahdollisesti avustavan muun 
henkilöstön asiantuntemusta. 
 
Espoon Steinerkoulussa ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen (ja lukion) kestävän jat-
kumon. Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa 
häntä kehittämään oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoi-
hin liittyvien ongelmien syntymistä. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaiden kasvun, kehityk-
sen ja osallisuuden tukeminen.  
 
Oppilaalla ja hänen huoltajallaan annetaan tietoa perusopetuksen työtavoista, valintamahdolli-
suuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Oppilaalle ja hänen 
huoltajalleen selvitetään ohjauksen järjestämiseen, opiskeluun, oppilashuoltoon ja tukipalvelui-
hin liittyvät asiat. Huoltajalle järjestetään tilaisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun ja valintoi-
hin liittyvistä kysymyksistä opettajan, oppilaanohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaa-
misissa. 
 
Oppilaanohjaus sisältää eri aineiden opetukseen sisältyvän ohjauksen, työelämään orientoivan 
opetuksen, opetuksen ohessa annettavan henkilökohtaisen ja luokittaisen oppilaanohjauksen sekä 
oppilaan henkilökohtaisen opiskelun tukemisen. Oppilaanohjauksen tavoitteena on auttaa oppi-
lasta tekemään realistisia, omia kykyjään ja omaa kykyrakennettaan vastaavia ratkaisuja. Oppi-
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laanohjauksen tulee olla laaja-alaista ja antaa mahdollisuus oppilaan henkilökohtaisten tavoittei-
den pohtimiseen. 
Steinerkoulussa luokkayhteisö säilyy mahdollisimman yhtenäisenä ja kodin ja koulun väliset yh-
teydet ovat kiinteät. Oppilaiden henkilökohtaisesta ohjauksesta kuten muistakin oppilaiden kou-
lunkäynnin sujumiseen liittyvistä kysymyksistä päävastuu on luokilla 1-8 luokanopettajalla.  9. 
luokalla vastuu on luokanvalvojalla. Espoon Steinerkoulussa luokanopettajille on resursoitu 
mahdollisuus ohjata luokkansa oppilaita tärkeissä kasvun, kehityksen ja oppimisen kysymyksis-
sä. Luokilla 1-8 luokanopettaja huolehtii ja vastaa pääasiassa oppilaan henkilökohtaisesta ohjaa-
misesta kuten muistakin oppilaiden koulunkäynnin sujumiseen liittyvistä kysymyksistä yhteis-
työssä kodin kanssa. Myös aineenopettajien kasvatusvastuuseen kuuluu oppilaanohjaus aina, kun 
siihen ilmenee tarvetta. Aineenopettajien ohjauksella saattaa olla merkitystä esimerkiksi oppilaan 
harrastustoiminnan kehitykselle. 
Luokilla 8. – 9. henkilökohtaisesta oppilaanohjauksesta vastaavat opinto-ohjaaja ja luokanvalvo-
ja.   
 
Paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä järjestetään työelämään tutustuminen 
(TET). Espoon Steinerkoulussa työ 9. luokalla. Opinto-ohjaaja ja luokanopettajat ja –valvojat 
järjestävät työelämän edustajien vierailuja luokkatunneilla sekä työpaikkakäyntejä. Eri oppiai-
neiden opetukseen sisällytetään kokonaisuuksia, jotka liittävät opiskeltavan aineen antamat tie-
dot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.  
Syksystä 2009 alkaen Espoon Steinerkoulussa on ollut oma Eettinen yrittäjyys –projekti, jonka 
tarkoitus on koulun arvojen mukaisesti kannustaa oppilaita yrittäjyyteen ja eettisiin valintoihin 
kuluttajina. Projektin yhteydessä on koululle kutsuttu koulun espoolaisia yrittäjävanhempia, –
ystäviä ja oppilaita/opiskelijoita kokouksiin, joissa on valmisteltu Eettinen yrittäjyys -kurssia.   
 
Steinerkoulu on yksityisenä kouluna myös työnantaja ja aktiivinen yhteiskunnallinen toimija, 
jonka taloudellinen ylläpitäminen, juridinen status ja kasvatustehtävä edellyttävät koko kouluyh-
teisöltä aktiivista osallistumista. Kaikki vanhemmat ovat lähtökohtaisesti kannatusyhdistyksen 
jäseniä ja he voivat osallistua eri tavoin kouluorganisaation ylläpitämiseen ja seuraavat sen ase-
maa yhteiskunnallisena toimijana. Myös ylempien luokkien oppilaita perehdytetään koulun juri-
disiin ja taloudellisiin rakenteisiin esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen yhteydessä.   
 
 

5.2.3 Avustajapalvelujen järjestäminen 
 
Espoon Steinerkoulussa luokka-avustajan tarjoama apu pyritään järjestämään siten, että se hyö-
dyttää mahdollisimman paljon koulunsa aloittavien 1. luokan oppilaiden koulunkäyntiä sekä tar-
peen mukaan muita luokkia. Avustajan antamaa tukea voidaan suunnata koko opetusryhmälle tai 
yksittäiselle oppilaalle. Oppilaskohtainen tuki on osa-aikaista ja tuolloin luokanopettajan tehtä-
vänä on suunnitella, opettaa sekä arvioida koko ryhmän ja yksittäisen oppilaan oppimista ja 
työskentelyä. Avustaja tukee oppilasta oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä oppimista tukevaan 
kuntoutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai terapeuttien ohjeiden mukaisesti 
ja osallistuu tarvittaessa tuen suunnitteluun. Hän ohjaa oppilasta koulun päivittäisissä tilanteissa. 
Tämän lisäksi opetuksen järjestäjä voi tarpeen vaatiessa hankkia lisää avustajapalveluita. 
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5.3  Perusopetusta tukeva muu toiminta   
 
Kerhotoiminta 
Kulttuuriyhdistys Cultus ry. järjestää oppilaille koulun toimintaa tukevaa kerhotoimintaa ja yksi-
tyistä soitinopetusta. Koulu tukee toimintaa tarjoamalla käyttöön tilat. 
 
Oppilaille ja opiskelijoille annetaan mahdollisuus kouluajan ulkopuolella käyttää koulun tiloja 
omaehtoiseen harrastustoimintaan esim. bändit, oppilaiden näytelmäprojektit. Toiminta katso-
taan koulun toiminnaksi. Lisäksi koulu voi järjestää kerhotoimintaa, josta päätetään vuosittain 
työsuunnitelmassa. Kerhotoiminnasta ja osallistujamääristä päätetään vuosittain koulun työsuun-
nitelmassa.  
 
 
Oppilaskunta 
Espoon Steinerkoulun oppilaskunta, johon kuuluvat 7.–13. luokkien oppilaat, on useimmissa 
käytännön yhteyksissä oppilaita edustava elin koulun toiminnan suunnittelussa. Espoon Steiner-
koulun oppilaskunnan toiminnasta säädetään tarkemmin koulun johtosääntöön kirjatuissa oppi-
laskunnan säännöissä. 
 
 

5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 

5.4.1 Oppilashuolto 
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden 
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toi-
mintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kan-
santerveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulun-
käynnin tukeminen. 
 
Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista 
vastaaville viranomaisille.  Sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppi-
lashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuo-
ren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. 
 
Oppilashuollon tehtävänä on osana kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittää hyvinvointia tuke-
vaa oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintatapaa. Yhteisöllisyyttä tuetaan 
edistämällä oppilaan ja huoltajan osallisuutta kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Oppi-
lashuollolla edistetään myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen huolenpidon ilmapiiriä sekä 
puututaan tarvittaessa ongelmiin. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuym-
päristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvoin-
tia. 
 

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja 
ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että oppilaan yksilölliset kasvuun ja kehitykseen 
sekä terveyteen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa. 
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Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden on-
gelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman var-
hain. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan mielenterveyden turvaamiseen. Ehkäisevä las-
tensuojelu ja terveyden edistämiseen kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset ja tarpeenmukai-
nen terveysneuvonta vahvistavat ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja 
tuen järjestämistä. Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten suunnittelussa ja toteut-
tamisessa tarvitaan oppilashuollon moniammatillista yhteistyötä. Oppilashuollon tehtävänä on 
seurata jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tukea oppilasta ja puuttua 
hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä huoltajan kanssa. 

Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan menettelytavoista ehkäisevän lastensuojelutyön ja koulu-
terveydenhuoltoon kuuluvan erityisen tuen toteuttamisessa. Yhteistyössä ja toimintaohjeissa tu-
lee ottaa huomioon oppilaan kasvun ja kehityksen mahdollinen vaarantuminen kasvuympäristös-
sä olevien riskitekijöiden johdosta sekä lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lasten-
suojelutarpeen selvittämiseksi.  

Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja 
huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Työssä tulee turvata se, että oppilaan ja huolta-
jan näkemyksiä kuunnellaan. Koulun oppilashuoltotyöstä ja sen menettelytavoista tulee antaa tie-
toa oppilaalle ja huoltajalle. Huoltajalle tulee antaa tietoa siitä, miten oppilasta koskevan oppi-
lashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu.  

 
Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään oppilashuollon moniammatillisessa yhteistyössä, 
oppilashuoltoryhmässä (OHR). Yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpa-
noon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa sovitaan yhteistyön yleisistä periaatteista 
ja rakenteista, käytännön toiminnan järjestämisestä, keskinäisestä työnjaosta ja vastuista. Yhteis-
työn järjestämisessä otetaan huomioon myös muiden viranomaisten kuten poliisin ja pelastus-
toimen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä. 
 
  
Kouluruokailu 
 
Espoon Steinerkoulussa kouluruoka on täysipainoista, ravitsevaa, monipuolista ja yleisesti mais-
tuvaa. Oppilaiden erityisruokavaliot otetaan huomioon. Kouluateriointi tapahtuu valvotusti, miel-
lyttävässä ilmapiirissä ja ympäristössä, hyviä tapoja noudattaen ja kiireettömästi. Kouluruokailu 
on pedagoginen tapahtuma. Ruokailussa pyritään ottamaan huomioon toiset, huolehditaan, että 
ruokaa riittää kaikille, että ruokailutavat ovat kauniit, ja että tila pysyy siistinä. Monipuolista 
ruokailua opetetaan niin, että oppilaat maistavat kaikkea. Koulussa tarjotaan kohtuuhintainen ja 
terveellinen välipala.  
  
Oppilaan, huoltajan ja kouluterveydenhuollon henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja seu-
rannasta, jos ilmenee tarvetta oppilaan yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden 
hoitoon liittyvissä asioissa. 
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5.4.2 Turvallisuuden edistäminen 
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja koulun henkilö-
kunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. Oppimisympäristön turvallisuuden edis-
täminen on osa kouluyhteisön toimintakulttuuria. Se tulee ottaa huomioon koulun kaikessa toi-
minnassa. 
 
Oppilashuollon tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja psyykkistä tur-
vallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa sekä 
niiden edellyttämässä jälkihoidossa huolehditaan oppilaan ja koko yhteisön tarvitsemasta psy-
kososiaalisesta tuesta. 
 
Opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä varten koulussa 
tulee olla järjestyssäännöt tai koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun 
sisäistä järjestystä. Opetussuunnitelman yhteydessä on myös laadittava suunnitelma oppilaiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma tulee toimeenpanna ja sen 
noudattamista ja toteutumista tulee valvoa. 
 
Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille kouluyh-
teisössä työskenteleville. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa sanal-
lista tai fyysistä voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia, joka loukkaa ihmisen fyysistä, 
psyykkistä tai sosiaalista koskemattomuutta. Tekijänä voi olla oppilas, koulussa työskentelevä 
aikuinen tai kouluyhteisön ulkopuolinen henkilö. 
 
Kiusaamisella tarkoitetaan systemaattista, tahallista ja toistuvaa samaan henkilöön tai ryhmään 
kohdistuvaa sanallista tai fyysistä kielteistä toimintaa. Kiusaamiselle on ominaista kiusaajan ja 
kiusatun välinen voimasuhteiden epätasapaino. Tavallista on myös se, että kiusaaminen tapahtuu 
ryhmässä. Häirintä voi näyttäytyä epäasiallisena kohteluna ja puheena, joka voi sisältää sukupuo-
leen liittyviä vihjailevia ilmeitä, eleitä tai kaksimielistä puhetta tai ei-toivottuna fyysisenä koske-
tuksena. Kiusaamisen ja häirinnän lisäksi kouluyhteisössä voi esiintyä myös muuta ei-toivottua 
tai aggressiivista ja väkivaltaista käyttäytymistä. Väkivallalla tarkoitetaan tarkoituksellista itseen, 
toiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön kohdistettua fyysisen voiman tai vallan käyttöä, uhkai-
lua tai toteutettua. Sen seurauksena voi olla vamma, psyykkinen haitta tai kehitykseen liittyvä 
vaikeus. Kaikkiin näihin tilanteisiin on puututtava. 
 
Oppilaille, heidän huoltajilleen ja koulun henkilöstölle tulee antaa myös tietoa väkivallan, kiu-
saamisen ja häirinnän erilaisista ilmenemistavoista, ennaltaehkäisystä ja kouluyhteisön toiminta-
tavoista näissä tilanteissa sekä koulussa sovellettavista järjestysmääräyksistä. 
 
Fyysistä turvallisuutta edistetään huolehtimalla koulurakennukseen, opetustiloihin, opetusväli-
neisiin, opetuksen järjestämiseen, opetustilanteisiin ja välitunteihin sekä kouluyhteisön ulkopuo-
lella tapahtuvaan opetukseen liittyvistä turvallisuustekijöistä. Opetuksen järjestäjän tulee huoleh-
tia siitä, että työelämään tutustumispaikka on turvallinen ja että oppilaan oppimisympäristö on 
työelämään tutustumisen aikana oppilaalle turvallinen. Kouluyhteisön turvallisuuden edistämi-
seen kuuluvat myös koulukuljetuksiin, tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja tietoturvallisuuteen liit-
tyvät tekijät. 
 
Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta 
turvallisuudesta huolehditaan sopimalla yhteisistä menettelytavoista. Niistä sekä kuljetusjärjeste-
lyistä annetaan tietoa oppilaalle ja huoltajalle.  
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Tapaturmien ehkäisyyn liittyvässä ohjeistuksessa otetaan huomioon tapaturmien torjunnan kan-
salliset linjaukset ja ohjeistukset sekä toiminnan edellyttämä yhteistyö. Oppilashuollon yhteis-
työssä sovitaan tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ensiapuun, hoitoon ohjaukseen ja tapaturmien 
seurantaan liittyvistä menettelytavoista. Niistä annetaan tietoa oppilaalle ja huoltajalle. 
 
Turvallisuuden edistämisessä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä nouda-
tetaan turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuus-
ohjeita sekä muita paikallisia turvallisuutta koskevia linjauksia. Paikallisessa opetussuunnitel-
massa näitä ohjeita sovitetaan yhteen. 
 
Kouluyhteisön turvallisuutta ohjaavat myös työturvallisuuslaki ja sen mukainen työsuojelun toi-
mintaohjelma. Muita turvallisuutta ohjaavia säädöksiä ovat pelastuslain- ja asetuksen edellyttä-
mä ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmasta on tiedotettava tarvittavalla 
tavalla koulun koko henkilökunnalle. 
 
Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että kaikilla kouluilla on turvallisuutta koskevat toimintaohjeet. 
Kouluyhteisön terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimintaohjeiden toteutumista seurataan ja arvioi-
daan suunnitelmallisesti yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja muiden tarvittavien viranomais-
ten kanssa. Paikallinen yhteistyö opetustoimen eri toimijoiden ja muiden viranomaisten kanssa 
tukee tarkoituksenmukaista toimintaa turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa ja niiden ennaltaeh-
käisyssä. 
 
 

5.4.3 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen 
 
Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö oppilaan ja huolta-
jan kanssa. 
 
Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat 
osallistua ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin 
oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Tällaisia henkilöitä voivat olla rehtori tai koulun 
johtaja, luokanvalvoja tai oppilaan opettaja, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, oppilaan  
kanssa työskentelevä koulunkäyntiavustaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja yläluokilla myös 
opinto-ohjaaja ja tarvittaessa koululääkäri ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Ratkaisu asian kä-
sittelyyn osallistuvista tehdään kunkin käsiteltävän asian ja aiheen perusteella erikseen. Oppilaan 
huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen 
säädetään oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. 
    
Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireille-
panija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä 
se, mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitä-
jänä opetuksen järjestäjä. 
 
Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään koskevia tietoja, jotka ovat 
lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. Salassapidolla tarkoitetaan asiakirjan pitämistä salassa 
ja kieltoa ilmaista tieto suullisesti eli vaitiolovelvollisuutta sekä kieltoa käyttää salaista tietoa 
omaksi eduksi tai toisen vahingoksi.  
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Salassa pidettäviä ovat mm. tiedot oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista 
oloista, kuten elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä, poliittisesta vakaumukses-
ta, yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja osallistumisesta yhdistystoimintaan, sekä 
tiedot taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja vammaisuudesta. 
 
Salassa pidettäviä ovat myös tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, opetuksesta vapaut-
tamisesta sekä näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot. Salassa pidettäviä ovat 
myös oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, tiedot oppilaalle suoritetusta 
psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta sekä oppilaan koesuoritukset. Oppilaalle annetta-
vat todistukset ovat julkisia lukuun ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti sisältyvää oppilaan 
henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, joka on salassa pidettävä tieto. 
Salassapitovelvollisia ovat rehtori, opettajat, opetusharjoittelijat, koulunkäyntiavustajat, koulu-
terveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit sekä opetuksen järjestämisestä 
vastaavien toimielinten jäsenet. Myöskään muut opetuksen järjestäjän palveluksessa olevat hen-
kilöt eivät saa sivullisille ilmaista tietoonsa saamia salassa pidettäviä tietoja eivätkä luovuttaa sa-
lassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja. 
 
Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toisiltaan ja 
luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja perusopetuslain mukaisesta opetuksesta ja toi-
minnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttä-
mät välttämättömät tiedot. 
 
Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka 
on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tie-
to voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomi-
oon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja  
luottamuksen rakentamiseksi ja turvaamiseksi on syytä pyrkiä aina ensisijaisesti hankkimaan 
huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.   
 
Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta 
välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta. Opetuksen järjestäjällä on 
salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi vält-
tämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai ter-
veydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. 
  
Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetuk-
seen tai aamu- tai iltapäivätoimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännös-
ten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät 
tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Uudella opetuksen järjestäjällä on myös pyynnöstä oikeus 
saada vastaavat tiedot. 
 
Salassa pidettäviä tietoja ei voida, ilman huoltajan suostumusta, antaa oppilaan siirtyessä muu-
hun kuin perusopetuslain mukaiseen opetukseen, esimerkiksi lukioon tai ammatilliseen koulu-
tukseen. 
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5.4.4 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen Espoon Steinerkoulus-
sa 

 
Oppilashuollon tavoitteista ja toimintatavoista 
 
Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppi-
lashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä li-
säävää toimintaa. 
 
Espoon Steinerkoulun ja Vihdin steinerkoulun opetuksen järjestämiseen liittyy tämän opetus-
suunnitelman mukaisesti oppilashuolto, oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa 
(66/1972) tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitettu kou-
lunkäynnin tukeminen. 
 
Kansanterveyslain 14 § mainitaan, että kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä kunnan tulee 
ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon sisältyy kunnassa sijaitsevien perusopetusta antavien 
koulujen ja oppilaitosten kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen  
yhteistyössä henkilökunnan työterveyshuollon kanssa, oppilaan terveyden seuraaminen ja edis-
täminen suun terveydenhuolto mukaan lukien, yhteistyö muun oppilashuolto- ja opetushenkilös-
tön kanssa sekä terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erikoistutkimus; oppilaan terveyden 
seuraamiseen ja edistämiseen kuuluvien neuvonnan ja tarkastusten sisällöstä ja määrästä sekä 
terveydentilan toteamista varten tarpeellisesta erikoistutkimuksesta voidaan säätää tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 
 
Koulu järjestää Lastensuojelulain mukaisesti koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita. Pal-
veluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä. Nämä palvelut kuva-
taan myöhemmin yksityiskohtaisemmin. 

Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa tai muun laillisen 
edustajan kanssa. Silloin kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, 
asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen 
osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Oppilaan huoltajan tai 
muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään oppi-
laan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. Muita tällaisia henkilöitä voi-
vat olla rehtori tai koulun johtaja, luokanvalvoja tai oppilaan opettaja, kouluterveydenhoitaja, 
erityisopettaja, oppilaan kanssa työskentelevä koulunkäyntiavustaja, koulupsykologi, kouluku-
raattori ja yläluokilla myös opinto-ohjaaja tai tarvittaessa koululääkäri ja lastensuojelun sosiaali-
työntekijä. 

Yleisen oppilashuollon perustehtävä on edistää oppilaan tervettä kehitystä, tunnistaa ja ennalta-
ehkäistä tätä kehitystä estäviä tai haittaavia tekijöitä sekä resurssien puitteissa luoda mahdolli-
suuksia tämän kehityksen edellytyksille. 

Vastuu oppilashuollosta kuuluu osaltaan kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Koko koulun 
henkilökunta osallistuu päivittäiseen oppilashuoltotyöhön välittävinä ja turvallisina aikuisina. 
Koulun oppilashuoltotyötä ovat mm. oppilaan, huoltajien sekä koulussa työskentelevien yhteiset 
keskustelut ja toimintatavoista sopiminen. Oppilas- ja opiskelijahuollollinen työ tarkoittaa siis 
jokaisen kouluyhteisön jäsenen tekemää työtä, jolla edistetään oppilaan ja opiskelijan hyvinvoin-
tia, oppimisen edellytyksiä ja ehkäistään syrjäytymistä.  
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Opetussuunnitelma on näiltä osin laadittu yhteistyössä Vihdin sosiaali- ja terveystoimesta vas-
taavien viranomaisten kanssa. Espoon Steinerkoululla ja Espoon kaupungilla on opetussuunni-
telman mukaiset vakiintuneet toimintatavat. 
 
Oppilashuoltoryhmä (OHR) 
 
Koulun oppilas- ja opiskelijahuollosta vastaa oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmä toimii 
luottamuksellisesti ja sillä on vaitiolovelvollisuus. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, kou-
lupsykologi, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, hoitoeurytmisti ja maalausterapeutti. Oppi-
lashuoltoryhmän kokouksiin voidaan kutsua muita asiantuntijoita. Tarvittaessa luokanopettaja, -
valvoja, oppilaan vanhemmat ja/tai oppilas itse osallistuvat neuvotteluun oppilashuoltoryhmän 
kanssa.  
 
Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on oppilaan koulunkäynnin tukeminen huolehtimalla oppilaiden 
yleisestä hyvinvoinnista, opillisista tuloksista, tasapainoisesta kehityksestä ja koulussa viihty-
vyydestä. Oppilashuoltotyössä on akuutteja tilanteita, joihin on nopeasti puututtava, mutta pyr-
kimyksenä on tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Oppilashuoltoryhmän työ perustuu luottamukseen 
ja yhteistyöhön. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran viikossa, yleensä torstaisin klo 13.30-
15.00 sekä tarvittaessa muuna aikana. Oppilashuoltoryhmä tekee syksyllä oman vuosisuunnitel-
man sekä arvio työnsä etenemistä puolivuosittain.   
 
Koulupsykologi ja/tai rehtori vierailee kussakin luokassa vuosittain sekä käy keskustelun oppi-
lashuollon näkökulmasta kunkin luokanopettajan ja luokanvalvojan kanssa. Tavoitteena on tukea 
opettajan työtä oppilashuollollisissa kysymyksissä, ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia ja 
mahdollistaa varhainen puuttuminen. 
 
Oppilashuoltoryhmä laatii erikseen suunnitelman jokaiselle oppilaalle, joka tarvitsee tukea erilai-
sissa vaikeuksissa tai kurinpitorangaistuksen yhteydessä sekä silloin, kun opetukseen osallistu-
minen on evätty. Oppilashuoltoryhmä myös huolehtii siitä, että tukea tarvitsevan oppilaan huol-
tajille tai tukea tarvitsevalle oppilaalle annetaan tietoa hänen käytettävissään olevista terveyden-
huollon ja sosiaalihuollon palveluista ja ohjaa hänet hakeutumaan näihin palveluihin. 
 
Oppimissuunnitelman ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelman laa-
timisesta ja päivittämisestä vastaa luokanopettaja tai luokanvalvoja. Henkilökohtaisen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma laaditaan yhteistyönä oppilaan ja vanhempien kanssa. Mikäli 
aineenopettajan aloitteesta oppilaalle mietitään erityistä tukea, niin silloin hän on vastuullisena 
toimijana yhdessä luokanopettajan tai –valvojan kanssa. Suunnitelma tuodaan oppilashuoltoryh-
män tarkasteltavaksi ja sen lopullisesti siitä päättää rehtori.   
 
Hoitopalveluja tarjoavat terveyskeskukset, sairaaloiden poliklinikat, perheneuvolat, erilaiset hoi-
to-, kuntoutus- ja psykoterapiapalvelut jne. Oppilashuollon työntekijät ovat käytettävissä lyhy-
empiin selvittely- ja ohjantaluontoisiin kontakteihin sekä pitämään yhteyttä koulun ulkopuolisiin 
asiantuntijoihin ja yhteistyötahoihin.  
Oppilashuoltoryhmä on moniammatillinen elin, joka pohtii, neuvottelee ja ehdottaa tuen tarpee-
seen liittyvistä asioista sekä tekee selvityksiä ja arvioita. Oppilaita koskevat päätökset tekee reh-
tori. Ongelmatilanteessa käännytään ensisijaisesti luokanopettajan tai -valvojan, sitten rehtorin, 
koulupsykologin, kouluterveydenhoitajan tai erityisopettajan puoleen.  
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Tapaturmat 
 
Kouluympäristö pyritään luomaan turvalliseksi ja oppilaita liikkumiseen kannustavaksi. Koulun 
opettajista yhdellä tulee olla voimassaoleva EA 2 –todistus ja ainakin kahdella EA 1. Lisäksi 
kouluisännällä on todistus EA 1:stä. 
Tapaturman sattuessa tilanne arvioidaan ja annetaan tarvittava ensiapu. Tarpeen vaatiessa oppilas 
viedään jatkohoitoon lähimmälle lääkäriasemalle tai vanhempien esittämään paikkaan tai pyyde-
tään tilanteeseen opastus hätänumerosta. 
 
 
Tupakointi ja päihteet 
 
Koulu suhtautuu kielteisesti tupakointiin ja päihteiden käyttöön, ja niiden tuominen kouluun on 
kielletty. Tupakoinnin ja päihteiden käytön vaaroista ja haitoista valistetaan oppilaita sekä terve-
yskasvatuksen yhteydessä että muissa sopivissa tilanteissa. Koulun järjestyssäännöt, yleinen 
lainsäädäntö ja koululainsäädännön määräykset kurinpidosta määrittävät tarkemmin toimenpiteet 
tapauksissa, joissa tupakointi- ja päihteidenkäyttökieltoa rikotaan. 
 
 
STEINERKOULUN TUPAKOINNIN JA PÄIHTEIDEN KÄYTÖN VASTAINEN SUUNNI-
TELMA JA VASTUUNJAKO LYHYESTI: 
  

• Tupakointi koulussa ja sen välittömässä läheisyydessä on lain mukaan kiellettyä.  
• Samassa yhteydessä huomautetaan, että perusopetuksen oppilaat eivät saa poistua koulu-

alueelta   
• Opettajien velvollisuus on puuttua tupakointiin sekä koulupäivän aikana että koulun 

muissa tilaisuuksissa. Opettajien informoivat huoltajat nuorten tupakoinnista tai päihtei-
den käytöstä 

• Jos oppilas tavataan koulussa päihtyneenä kutsutaan huoltajat paikalle. Asiasta tiedote-
taan rehtorille ja terveydenhoitajalle sekä keskustellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä 

• Jos oppilas on polttanut tupakkaa tai ollut päihtyneenä koulualueella tai sen välittömässä 
läheisyydessä rehtori antaa hänelle kirjallisen varoituksen tai käynnistää tarvittavat las-
tensuojelulliset tukitoimet. Ennen kirjallista varoitusta oppilasta ja huoltajaa on kuultava. 
Kuuleminen voi tapahtua puhelimitsekin. Varoitus lähetetään postitse huoltajalle koti-
osoitteeseen 

• Jos varoituksella ei ole vaikutusta oppilaan käyttäytymiseen rehtori voi erottaa hänet 
määräaikaisesti koulusta  

 
 
 
Koulupsykologi ja kuraattoripalvelut 
 
Koulussa on koulupsykologi, jonka tehtäviin on liitetty kuraattorin tehtävät.  
Koulupsykologin keskeisiä tehtäviä ovat: 

1. kokonaisvaltainen työ oppilaiden kanssa, joiden arvioidaan tarvitsevan psykologin ja tai 
koulukuraattorin palveluita. Tämä sisältää mm 

a. tutkimukset ja tukikeskustelut tai muut kognitiivis-neuropsykologistyyppiset kun-
toutukset lapselle  

b. opettajien ja vanhempien ohjauksen ja yhteistyön heidän kanssaan   
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c. säännöllisen yhteydenpidon mahdollisten muiden hoitotahojen kanssa sekä lapsen 
seurannan  

d. tarvittaessa lausuntojen, suositusten ja todistusten kirjoittamisen 
2. kokonaisvaltainen osallistuminen oppilashuoltoon Tämä sisältää mm  

a. yllä mainitun työn lapsen, kouluhenkilökunnan ja perheen kanssa 
b. osallistumisen kokouksiin, yhteisiin vanhempaintapaamisiin, kriisikeskusteluihin 

yms. 
c. tarvittavien palveluiden kiireellisyyden arviointi ja priorisointi, sekä aikataulutta-

misen. Vastuu lasten kokonaistilanteesta jaetaan oppilashuollon ja psykologin vä-
lillä.  

3. Konsultaatio opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle 
 
Steinerpedagoginen tukimuoto - pedagoginen lääkäri 
 
Pedagogisella lääkärillä on lääkärikoulutuksen lisäksi steinerpedagoginen asiantuntemus.  Peda-
gogisen lääkärin tehtävänä on konsultoida luokanopettajia ja luokanvalvojia oppilaiden tervey-
teen ja psyykkiseen ja sosiaaliseen kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä sekä antaa ohjeita hoi-
toeurytmistin ja maalausterapeutin tarjoamiin tukitoimiin. Pedagogisen lääkärin työn tavoite on 
salutogeneettinen eli sen tehtävä on tukea oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. 
 
 
 
Toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa 
 
Onnettomuus- tai kriisitilanteita varten koululla on kriisisuunnitelma (liite 1), johon koulun 
henkilöstö on asianmukaisesti perehdytetty. Suunnitelmassa on määritelty toimintatavat, työnja-
ko ja vastuut kriisitilanteiden varalle.  Kriisisuunnitelmassa on määritelty, että rehtori on turvalli-
suusvastaava ja siten vastaa tilanteen johtamisesta, sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta sekä 
koulujen ja opetuksen järjestäjän välisestä tiedottamisesta ja viestinnästä. Äkillisten kriisien hoi-
toon kuuluu myös psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen. Kriisisuunnitelma päivite-
tään lukuvuoden alussa sekä tarpeen vaatiessa. Päivitettäessä kriisisuunnitelmaa tulee samalla 
arvioida sen kehittämistarpeet ja –haasteet.  
 
Koulun pelastussuunnitelma sisältää mm. koulun ja kiinteistön yleistiedot, ennakoitavat vaarati-
lanteet, toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, poistumis- ja suojautumismahdollisuudet 
sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt. 
 
Kriisi- ja pelastussuunnitelmat ovat osa koulun turvallisuussuunnitelmaa. Suunnitelmaa tullaan 
kehittämään yhteistyössä Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa. Keskeistä on turvalli-
suuskäsitteen laajentaminen, toimet turvallisen opiskelu- ja työympäristön ylläpitämiseksi sekä 
varautuminen erilaisiin turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin. 
 
 
Koulukiusaaminen, kouluväkivalta ja häirintä 
 
Ennaltaehkäisy: 
 
Koulu pitää pedagogisena tehtävänään herättää oppilaiden oikeudentuntoa ja myötätuntoa toisia 
ihmisiä kohtaan. Koulu suhtautuu kriittisesti median väkivaltatarjontaan ja toivoo vanhempien 
tukevan koulun linjaa. 
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Koulu on mukana koulukiusaamisen vastaisessa KiVa-kouluprojektissa. 
 
Kiusaamis-, väkivalta- ja häirintätilanteessa toimiminen: 
 

• tilanne pysäytetään 
• tilanne selvitetään, kuullaan osapuolet ja muut paikallaolijat 
• otetaan yhteyttä vanhempiin 
• jos tilanne niin vaatii, asia annetaan tiedoksi rehtorille ja oppilashuoltoryhmälle, joka ar-

vioi tilanteen ja tekee päätökset jatkotoimenpiteistä 
• tapaus kirjataan erityiseen siihen tarkoitettuun kansioon 
• jos kiusaamista, väkivaltaa tai häirintää ei saada loppumaan rehtori päättää seuraavista 

toimenpiteistä: kouluyhteisösovittelusta, sosiaali- ja terveysviranomaisten kutsumisesta 
paikalle tai ääritilanteissa poliisin kutsumisesta paikalle. 

 
 
 
Koulumatkat 
 
Koulumatkat kuuluvat kouluaikaan ja niiden aikana käyttäydytään liikennesääntöjen ja hyvien 
tapojen mukaisesti. Koulumatkajärjestelyistä vastaavat oppilaiden huoltajat. Syksyisin luokissa 
käydään läpi liikenneturvakysymykset, annetaan liikennevalistusta, jota kerrataan ja täsmenne-
tään kouluvuoden kuluessa. Pyritään järjestämään liikennepoliisin vierailu kouluun vuosittain, 
mieluiten syksyisin. Liikenteessä käyttäytymistä harjoitellaan yhteisillä retkillä. 
 
 
 

5.4.5 Kouluterveydenhuolto, koulupsykologi, koulukuraattori ja pedagogi-
nen lääkäri 

 
Kouluterveydenhuolto 
 
Kouluterveydenhuolto toimii osana oppilas- ja opiskelijahuoltoa yhteistyössä koulun henkilös-
tön, oppilaiden ja kotien kanssa. Sen tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämi-
nen ja oppilaiden terveyden, kasvun ja kehityksen tukeminen. Kouluterveydenhuolto tuo oppi-
lashuoltotyöhön terveyden edistämisen, terveydenhoidon ja lääketieteellisen asiantuntemuksen.  
 
Kouluterveydenhuolto edistää, seuraa ja valvoo koulun työolojen ja koulutyön turvallisuutta ja 
terveellisyyttä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Määräajoin tehtävät koulun työ-olojen turval-
lisuutta ja terveellisyyttä arvioivat tarkastukset kuuluvat toimintaan.  
 
Kouluterveydenhoitajan ja lääkärin tekemät oppilaiden henkilökohtaiset terveystarkastukset si-
sältävät oppilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen toteamista ja tukemista sekä 
kannustamista terveyttä edistävään käyttäytymiseen. Terveystarkastuksissa laaditaan oppilaan 
yksilöllinen terveydenhoitosuunnitelma, jonka perusteella oppilasta tuetaan ja seurataan hänen 
tarpeensa mukaan ja järjestetään hänen terveydentilansa edellyttämät tutkimukset ja hoito. Tar-
vittaessa toimitaan yhdessä kotien, opettajien ja kouluyhteisön muiden asiantuntijoiden sekä las-
ten ja nuorten terveyden- ja sairaanhoidosta vastaavien tahojen kanssa.  
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Espoon kaupunki vastaa kouluterveydenhoitopalvelujen järjestämisestä Espoon Steinerkoulussa 
ja Vihdin kunta Vihdin steinerkoulussa. 

 
Oppilaskohtaisten terveystarkastusten lisäksi oppilaat ja opiskelijat voivat hakeutua terveyden-
hoitajan vastaanotolle, kun tuntevat sen tarpeelliseksi. Vanhemmat, opettajat ja koulun muu hen-
kilöstö voivat myös ohjata oppilaita kouluterveydenhuoltoon oppilaiden fyysisten, sosiaalisten 
tai psyykkisten vaikeuksien takia. Yhteistyö oppilaan, opiskelijan, kouluterveydenhuollon, kou-
lun ja kodin välillä on tarpeen, jos oppilaalla tai opiskelijalla on  
 
• pitkäaikaissairaus, joka vaatii erityisjärjestelyjä koulupäivän aikana  
• ammatinvalinnassa ja urasuunnittelussa huomioon otettavia terveydellisiä seikkoja  
• psyykkisiä tai sosiaalisia vaikeuksia, jotka on otettava huomioon opiskelussa  
• toistuvia poissaoloja  
• oppimisvaikeuksia 
 
Fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa esim. kiusaaminen, väkivalta, mielen-
terveyskysymykset, onnettomuudet ja kuolemantapaukset, kouluterveydenhuollon tavoitteena on 
paitsi yksilön myös kouluyhteisön toimintakyvyn säilyttäminen.  
 
  

6 MONIKULTTUURISUUS JA KANSAINVÄLISYYS  
 

6.1 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 
 
Espoon Steinerkoulun opetuskieli on suomi, joten kouluun otetaan oppilaaksi muista kieliryh-
mistä vain oppilaita, jotka pystyvät riittävästi seuraamaan suomenkielistä opetusta. Muita asiaan 
liittyviä näkökulmia ovat myös oppilaan ikä ja sopeutumis- ja edistymismahdollisuudet suomen-
kielisessä opetuksessa sekä tarvittavat kodin- ja koulun tarjoamat tukitoimet. Myös oppilaan jat-
ko-opintomahdollisuudet on punnittava tarkkaan yhdessä huoltajien kanssa silloin, kun pohdi-
taan koulunkäynnin aloittamista.    
Maahanmuuttajilla tarkoitetaan oppilaita, jotka ovat Suomeen muuttaneita tai Suomessa synty-
neitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan 
yleistä opetussuunnitelmaa, mutta samalla pyritään ottamaan huomioon oppilaan äidinkieli, kult-
tuuri sekä muut maahanmuuttoon liittyvät seikat. 
Oppilaille, jonka perheen kieli- ja kulttuuritausta ei tue riittävästi oppilaan opiskelua suomen kie-
lellä 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. 
 
Maahanmuuttajien äidinkielen opetus 
 
Luokat 1-9 
 
Maahanmuuttajien äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta. Se ei ole perusope-
tuslain 12. §:n mukaista opetusta, vaan sitä opetetaan erillisen valtionavustuksen turvin. Äidin-
kielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun sekä kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän 
kehittymistä, sosiaalisten suhteiden ja maailmankuvan muodostumista ja persoonallisuuden ehyt-
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tä kasvua. Yhdessä suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen kanssa oppilaan oman äidinkielen 
opetus vahvistaa oppilaan identiteettiä ja rakentaa pohjaa monikulttuurisuudelle ja toiminnallisel-
le kaksikielisyydelle. 
 
Vuorovaikutustaidot 
 
Arkipäivän puhekieltä harjoitellaan; fraasit, ohjeiden kysyminen ja antaminen erilaisissa vuoro-
vaikutus- ja asiointitilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuskeskustelut tuotetaan eri-
laisissa ryhmissä: omista kokemuksista, ajatuksista ja tunteista kertominen, kysymysten esittä-
minen, puheenvuorojen käyttäminen ja omien mielipiteiden perusteleminen, toisten kuuntelemi-
nen. Pienimuotoisia esiintymisiä suunnitellaan ja harjoitellaan. Viestejä suunnitellaan erilaisille 
vastaanottajille. 
 
Lukeminen ja kirjoittaminen 
 
Keskeisissä sisällöissä sovelletaan suomi äidinkielenä -oppimäärän sisältöjä siten, että kunkin 
kielen ja kulttuurin erityispiirteet otetaan huomioon. Silloin kun omakielisen kaunokirjallisuuden 
pääpaino on suusanallisessa tarinaperinteessä, oppilas tottuu ilmaisemaan kuulemansa tarinan 
herättämiä ajatuksia ja tunteita sekä arvioimaan sen merkitystä itselleen. 
 
 
Kieli, kirjallisuus ja muu kulttuuri 
 
Keskeisissä sisällöissä sovelletaan suomi äidinkielenä -oppimäärän sisältöjä siten, että kunkin 
kieli- ja kulttuuriryhmän erityispiirteet otetaan huomioon. Oppilas tutustuu kieli- ja kulttuuri-
ryhmälleen tyypillisiin teksteihin ja opiskelun edetessä käyttää niitä omien kirjallisten tai kerrot-
tujen tuotostensa pohjana ja esitystensä runkona. 
 
Oppilaan arviointi 
 
Arviointi on luonteeltaan monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa sekä oppilaan itsearviointia. 
Arviointi annetaan sanallisena arviona sekä 8.-9. luokilla numeroarviointia. Oppilaalle annetaan 
lukuvuoden päättyessä erillinen todistus maahanmuuttajien äidinkielen opetukseen osallistumi-
sesta. Todistukseen merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numero-
arvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Myös päättöarvioinnista annetaan erillinen 
todistus. Päättöarviointi perustuu hyvän osaamisen kuvaukseen. Oppiainekohtaisessa osiossa on 
tarkempi arvioinnin kuvaus. 
 
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus lukiossa 
 
Äidinkielen opetus noudattaa lukiolain 8 §:n mukaan opiskelijan opetuskieltä, joka voi olla suo-
mi, ruotsi tai saame. Vieraskieliset opiskelijat opiskelevat oppiainetta äidinkieli ja kirjallisuus jo-
ko suomi/ruotsi toisena kielenä -oppimäärän mukaan tai suomi/ruotsi äidinkielenä -oppimäärän 
mukaan. Lukio-opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota perusopetuksesta tulevien opiskeli-
joiden erilaisiin kielellisiin valmiuksiin. Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia tavoitteita ja 
oppisisältöjä. Viittomakielisten opetuksessa ja opiskelussa noudatetaan lukion yleisiä kasvatus- 
ja oppimistavoitteita soveltaen niitä viittomakieliseen kulttuuriin ja viestintään. Opetuskielenä on 
suomalainen tai ruotsalainen viittomakieli. Sen rinnalla käytetään suomea tai ruotsia luku- ja kir-
joituskielenä. 
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Maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten opetuksessa ja opiskelussa noudatetaan opetussuun-
nitelman perusteita ja lukion paikallista opetussuunnitelmaa huomioiden opiskelijoiden taustat ja 
lähtökohdat kuten suomen/ruotsin kielen taito, äidinkieli ja kulttuuri, maassaoloaika ja aikaisem-
pi koulunkäynti. Opetus ja opiskelu tukevat opiskelijan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja 
kulttuuriyhteisön että opiskelijan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi 
jäseneksi. 
 
Maahanmuuttajalle ja muulle vieraskieliselle opiskelijalle voidaan opettaa koulun opetuskielen 
mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä, mi-
käli hänen suomen tai ruotsin kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla 
kielitaidon osa-alueilla. Maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille voidaan mahdollisuuksien 
mukaan järjestää myös oman äidinkielen opetusta yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. 
Suomen tai ruotsin kielen ja opiskelijan äidinkielen opetuksen ohella maahanmuuttajille ja muil-
le vieraskielisille opiskelijoille pyritään antamaan myös muuta tarvittavaa tukea niin, että he sel-
viytyvät lukio-opinnoistaan edellytyksiään vastaavalla tavalla.  
 
Espoon Steinerkoulu kuuluu kansainväliseen koululiikkeeseen. Jo tästä sekä nykyisestä maa-
hanmuuttajatilanteesta johtuen koulussa opiskelee muista maista tulleita oppilaita. Heidät sijoite-
taan pääsääntöisesti ikätasoaan vastaaville luokille. Valmistavaa opetusta ei koulun taholta jär-
jestetä. Tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille korkeatasoisesti, tasapuolisesti ja joustavasti 
steinerpedagogista opetusta kaikilla luokka-asteilla asiaankuuluvin tukitoimin. Tavoitteena on 
luonteva erilaisten kulttuurien tuntemus ja vuorovaikutus, suvaitsevaisuuden edistäminen luok-
kayhteisössä, maahanmuuttajaoppilaan kielellisten ja elämäntaidollisten valmiuksien kehittymi-
nen jatko-opintokelpoisuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa unohtamatta kansallisen taustan 
tuomaa rikkautta. Maahanmuuttajaoppilas arvioidaan mahdollisimman pitkälti Espoon Steiner-
koulun yleisten arviointiperiaatteiden mukaan. Oppilaan saavuttama suomen kielen taito otetaan 
arvostelussa huomioon. 
 
 

6.2 Kansainvälisyys 
 
Kansainvälinen koululiike 
 
Espoon Steinerkoulu on osa kansainvälistä pedagogista liikettä, joka lähti liikkeelle Rudolf Stei-
ner aloitteen ja ajatusten pohjalta Saksassa 1900-luvun alkupuolella. Ensimmäinen steinerkoulu 
eli Waldorf-koulu perustettiin Stuttgartissa Waldorf Astoria -tehtaan työntekijöiden lapsille 
1919. Steinerpedagogiikka on sittemmin levinnyt kaikkiin maanosiin. Nyt kouluja on eri puolilla 
maailmaa yli 1000. Steinerkoululiikkeen sisällä tapahtuu voimakasta kansainvälistä vuorovaiku-
tusta erilaisten yhteisten seminaarien ja muiden tapahtumien piirissä niin opettajien, oppilaiden, 
vanhempien kuin tutkijoidenkin piirissä. Koulujen välillä on sekä oppilas- että opettajavaihtoa.  
 
Kansainväliset projektit 
 
Eri maiden steinerkoulut osallistuvat erilaisiin kansainvälisiin projekteihin. Tällaisten projektien 
kautta osallistuminen kansainväliseen toimintaan edistää opiskelijoiden kasvua ottamaan vastuu-
ta maailmasta. Kriisien ja katastrofien yhteydessä huomion kiinnittäminen yhteisvastuulliseen 
toimintaan kasvattaa oppilaan omaa aktiivisuutta ja estää nuorta vaipumasta välinpitämättömyy-
teen. Espoon Steinerkoulussa kehitetään omaa kansainvälistä yhteistyötään. Vuosittaisessa työ-
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suunnitelmassa voidaan vahvistaa kullekin lukuvuodelle teemat ja projektit, jonka hyväksi kou-
lussa työskennellään.   
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7 OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SI-
SÄLLÖT  
 

7.1 Eheyttäminen 
  
Espoon Steinerkoulussa opetusta toteutetaan ainejakoisena voimassa olevan hyväksytyn tuntija-
on mukaan. Opetusta eheytetään lukuvuoden kuluessa erilaisten teema- ja toimintapäivien, aihe-
kokonaisuuksien ja koulun juhlien avulla. Eheyttämistä tapahtuu jatkuvasti eri aineiden opetuk-
sen yhteydessä sopivia teemoja käsiteltäessä ja oppiainerajoja ylitettäessä. 
Steinerpedagogiikan lähtökohtana on ehyt ja kokonaisvaltainen ihmiskuva. Oppimisympäristö 
luo mahdollisuudet eheään ja kokonaisvaltaiseen kasvuun. Oppiaineksen järjestämisen taustalla 
on eroon pääseminen tiedon sirpaleisuudesta. Siksi eheyttäminen ei ole vain didaktinen ja peda-
goginen raami, vaan syvempi koko koulun ja opetuksen suunnittelua ohjaava filosofia ja arvo-
päämäärä.  
 
Eheyttämisen periaatteita voisi luonnehtia seuraavasti: Ihmisen kasvu ja tietoisuuden lisääminen 
ovat eheytymisen ehto ja edellytys.  Steinerpedagogiikan mukainen ihanne on, että käytännön 
elämästä ja oppiaineista tulevia sisältöjä pyrittää oppimaan eläytyen ja kokien, jolloin ne eivät 
jää irrallisiksi, ”näkijä tiedoksi, vaan muodostuvat eheyttäväksi ”tekijä tiedoksi”. Koulun toimin-
ta tukee eheyttävien (konstruktivististen) kasvatuspäämäärien toteutumista. Eheytyminen tapah-
tuu oppilaassa hänen elämäntilanteensa ehdoilla: eheytyminen on siis yksilön tasolla tapahtuva 
oppimisprosessi. 
 
Eheyttämisen ja eheyttävän opetuksen tavoitteita voivat olla: löytää keinoja, joilla tuetaan jokai-
sen oppilaan kasvua yksilönä ja yhteisön jäsenenä, auttaa oppilasta pääsemään parhaisiin mah-
dollisiin oppimistuloksiin, tuottaa kokemuksellisen oppimisen perustaitoisuus: elämysten ja ko-
kemusten havainnointi, tutkiminen (reflektointi), teoreettinen näkemyksellisyys ja liitynnät sekä 
toiminta johtopäätösten perusteella. 
 
Eheyttämisen toimintamalleja steinerkoulussa ovat erityisesti kokonaisopetus ja opetuksen jak-
sottaminen. Muita eheyttämisen piirteitä ovat oppilasarvioinnin monipuolistaminen ja koulun ja 
lähiympäristön vuorovaikutuksen syventäminen, yhteistoiminnallinen oppiminen: toisilta oppi-
minen, tutkiva ja ongelmakeskeinen oppiminen, eriyttäminen. Lasten erilaisuus, erilaiset koke-
mukset ja kiinnostukset oppimista kohtaan vaikuttavat oleellisesti eri opetusmenetelmien käyt-
töön. Oppilasta rohkaistaan asioiden syventämiseen ja laajentamiseen: kokonaisopetuksen rinnal-
la voidaan jatkuvasti kehittää eriyttämisen ratkaisuja. 
 

7.2 Aihekokonaisuudet 
 
Aihekokonaisuudet perusopetuksessa 
 
Aihekokonaisuudet ovat opetuksen eheyttäviä painotuksia. Steinerpedagogiikka pyrkii kaikessa 
opetuksessa eheyttämiseen, yli oppiaine rajojen sekä kokonaisuuksien ja yhteyksien luomiseen. 
Steinerpedagogiikan tavoitteena on rakentaa ymmärrystä ja kuvaa maailmasta kokonaisuutena ja 
ihmisestä kokonaisuutena sekä ihmisen ja maailman välisestä luovasta vuorovaikutuksesta. 
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Ihmisenä kasvaminen  
 
Steinerkoulun peruslähtökohtana on ihmisen kasvu ja kehitys. Koulun kaikki opetus ja säännöt 
pyrkivät edesauttamaan ihmisenä kasvamista. Kehitysajatus ja tietoisuus ihmisen moninaisista 
kehitysmahdollisuuksista ovat steinerkoulun kasvatusajattelua. Oppilaat kasvavat esteettisten 
elämysten ja kauneuden ympäröiminä. Oppilas oppii oikean ja väärän erottamista paitsi katso-
musaineiden tunneilla, myös arkipäivän ongelmanratkaisutilanteissa. Samojen luokkatoverien 
kanssa kasvaminen opettaa toimimaan ryhmän jäsenenä ja käsittelemään toisten huomioon otta-
mista, vastuuta ja velvollisuuksia. Myötätunnon kehittyminen on olennainen osa ihmisenä kas-
vamista. Oppilasta ohjataan oppimistyylinsä löytämisessä ja riittävään lepoon, liikuntaan ja ul-
koiluun sekä muihin opiskelua edistäviin tapoihin. Liikunta- ja eurytmiatunnit tarjoavat moni-
puolisia haasteita ja mahdollisuuksia ryhmänä liikkumiseen ja liikkeen kautta syvempään itse-
tuntemukseen. Yleisesti taideaineiden harjoittaminen on edellytys esteettisen havainnointikyvyn 
kehitykselle.  
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys  
 
Steinerkoulussa oppilas juurtuu ensin suomalaiseen kulttuuriin sen tuntemuksen ja ymmärtämi-
sen kautta. Suomalaisen kulttuuriperinnön arvostamista opitaan muun muassa 4. luokalla koti-
seudun historian ja Kalevalaan ja kansanmusiikkiin tutustumisen kautta. Suomen kielen arvostus 
opitaan samoin äidinkielen tunneilla ja alaluokkien rytmisessä osuudessa jaksotunnilla lorujen, 
runojen, laulujen ja puheharjoitusten muodossa. Vieraiden kielten opetus alkaa kahdella vieraalla 
kielellä jo ensimmäiseltä luokalta, mikä luo pohjan vieraiden kulttuurien ymmärtämiselle. Vie-
raiden kielten tunneilla tutustutaan kohdemaan kulttuuriin tiedollisesti ja taiteellisesti, mikä 
edesauttaa eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuntemista ja kansainvälisyyskasvatusta Maantie-
dossa ja katsomusaineissa käsitellään suomalaisia vähemmistökulttuureja ja erilaisia tapakulttuu-
reja, katsomusaineissa lisäksi ihmisoikeuksia ja monikulttuurisuutta.. Viidenneltä luokalta alkava 
historian opetus antaa vahvan kokemuksen eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä.  
 
Steinerkoulu on lisäksi osa kansainvälistä koululiikettä. (ks. 6.2 Kansainvälisyys) 
 
Viestintä ja mediataito  
 
Steinerpedagogiikka pohjaa jatkuvaan itseilmaisuun ja sen asteittain syvenevään reflektioon. 
Oppilaat osallistuvat aktiivisesti niin puhumisen ja kuuntelemisen roolissa, mistä vähitellen ke-
hittyy kyky keskusteluun ja aitoon vuorovaikutukseen ihmisten välillä. Äidinkielen tunneilla opi-
taan viestintää, itseilmaisua ja mediakriittisyyttä, näytelmäproduktioissa ja eurytmiatunneilla 
toisten viestinnän tulkintaa. Opettajat ohjaavat oppilasta tiedonhankintataitojen kehittämisessä 
sekä tarvittavaan lähdekriittisyyteen. Tietotekniikan asiallista käyttöä, verkkoetiikkaa ja tietotur-
vaa opetellaan tietotekniikan opetuksessa ja yhdeksäsluokkalaisten ja lukiolaisten käytössä ole-
villa tietokoneilla. Mediakasvatus integroituu useisiin oppiaineisiin. 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys  
 
Steinerkoulun panostus tahdonkasvatukseen luo perustan aktiivisuudelle, kiinnostukselle ja osal-
listumiselle. Yrittäjyys on tästäkin syystä osa steinerkoulun päättäneiden oppilaiden tulevaisuut-
ta. Yhdeksännen luokan oppilaat voivat osallistua oppilaskuntatoimintaan ja oppia siinä 
kouluyhteisön työnjakoa ja vaikutusmahdollisuuksia. Yhteiskuntaopin tunneilla opitaan yhteis-
kunnan ja sen osana toimivien kansalaisjärjestöjen toiminnasta, työharjoittelussa tutustutaan työ-
elämään, mahdollisesti yrityksissä. Oppilaanohjauksen avulla pyritään auttamaan nuoria kehit-
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tymään omatoimisiksi, yhteistyökykyisiksi ja osallistuvaksi henkilöiksi, joilla on realistinen käsi-
tys omista mahdollisuuksistaan. 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta  
 
Sosiaalisen tuntemiseen, toisten ihmisten ja ympäristön huomioonottamiseen kiinnitetään stei-
nerkoulun kasvatuksessa erityistä huomiota. Tälle perustalle rakentuvat myöhemmin koulussa 
annettava ekologian opetus, ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys. Katsomusaineissa lisäksi tule-
vat esille tulevaisuusskenaarioita, hyvinvointia ja vastuuta omista kulutustottumuksista. Maan-
tiedossa voi tulla esille luonnonympäristön tila ja ekotehokkuus maapallon eri puolilla. Terveys-
tiedossa ja 7. luokan biologiassa käsitellään hyvinvointia ja oppilaan omia arkikäytäntöjä. Kotita-
loudessa otetaan esille oman talouden hallinta.  
 
Turvallisuus ja liikenne  
 
Oppilaan yleiseen hyvinvointiin ja perusturvallisuudentunteeseen kiinnitetään steinerkoulussa 
erityistä huomiota heti alusta alkaen. Luokanopettajavaiheessa oppilasta ohjataan etsimään väki-
vallattomia ratkaisuja ongelmiin ja hänelle annetaan liikennekasvatusta. Päihdevalistusta anne-
taan viimeistään seitsemännen luokan terveystiedon jaksolla, mutta luokanopettaja voi päättää 
myös varhaisemmasta ajankohdasta. Yhteiskuntaopissa käsitellään myös rikollisuutta.  
 
Ihminen ja teknologia  
 
Perehdytään teknologian käyttöön tietotekniikan ja fysiikan jaksoilla. Korostetaan laitteiden toi-
mintaperiaatteiden ymmärtämistä ja pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Ihmi-
sen ja teknologian suhde otetaan erityisesti esille historiassa, kun kahdeksannella luokalla käsi-
tellään teollistumisen vallankumousta. Tässä yhteydessä voidaan perehtyä myös tiedonvälityksen 
historiaan. Tietokoneen vastuullista käyttöä korostetaan eri aiheisiin liittyen ja erityisesti 9. luo-
kalla tietotekniikkajakson yhteydessä. Katsomusaineissa pohditaan myös teknologian tulevai-
suuden visioita.  
 
Aihekokonaisuudet lukiossa 
 
Aktiivinen kansalaisuus ja eettinen yrittäjyys  
 
Aihekokonaisuuden tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuta kantaviksi, ja 
kriittisiksi kansalaisiksi. Opettajat pyrkivät eri tavoin aktivoimaan ja kannustamaan opiskelijoita 
osallistumaan yhteiskunnan eri alueiden toimintaan. Steinerkoulun oppilaskunta on hyvä väylä 
aktiiviseen kansalaisuuteen ja yrittäjyyden käytännön harjoitteluun. Vaikka laaja-alaisesti yleis-
sivistävät opinnot eivät valmista tiettyyn ammattiin, vaativat opiskelutottumukset ja opinnoissa 
menestyminen sisäistä yrittäjyyttä. Erilaisten yhteistyöprojektien ja yritysvierailujen lisäksi ak-
tiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuus tulee esiin monissa eri oppiaineissa kuten 
esimerkiksi matematiikassa, teknologiassa, historiassa ja erityisesti yhteiskuntaopin taloustiedon 
kurssilla. Espoon Steinerkoulussa on myös mahdollisuus opiskella eettistä yrittäjyyttä. 
 
 
Hyvinvointi ja turvallisuus  
 
Steinerkoulussa luodaan edellytyksiä osallisuuden, keskinäisen tuen ja oikeudenmukaisuuden 
kokemiselle. Nämä ovat tärkeitä elämänilon, mielenterveyden ja jaksamisen lähteitä. Tavoitteena 



Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelma / yleinen osa 

2006, päivitetty 1.8.2011 Sivu 62/78

on, että opiskelija ymmärtää sekä oman että yhteisönsä hyvinvoinnin perusedellytykset. Oman 
luokkayhteisön ja erilaisten yhteistyökykyä kehittävien projektien kuten näytelmien merkitystä 
painotetaan. Henkistä ja fyysistä hyvinvointia pyritään lisäämään myös erilaisilla teemapäivillä 
esimerkiksi liikuntapäivillä ja teatterimatkoilla. Hyvinvointia ja turvallisuutta käsitellään myös 
monien eri oppiaineiden kursseilla. Psykologian kursseilla korostuu luonnollisesti eniten psyyk-
kisen hyvinvoinnin näkökulma, historian ja yhteiskuntaopin kursseilla turvallisuus yhteiskunnas-
sa jne. Myös terveystiedossa kiinnitetään laajalti huomiota hyvinvointiin.  
 
Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus  
 
Ympäristökasvatus antaa kokonaiskuvan ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutuksesta, 
ihmisen riippuvuudesta elinympäristöstään sekä vastuistaan ympäristön muuttajana. Ympäristö-
kasvatus pitää ekologisten tekijöiden lisäksi sisällään myös sosiaalisen, kulttuurisen, taloudelli-
sen, henkisen ja esteettisen näkökulman. Vasta näiden kaikkien samanaikainen toteutuminen te-
kee kehityksestä kestävää. Keskeisenä päämääränä on ympäristövastuullisuuteen kasvaminen. 
Tähän tarjotaan myönteisiä ja mielekkäitä luonto- ja osallistumiskokemuksia sekä tietoa ja käy-
tännön toimintamalleja. Nämä yhdessä sytyttävät halun sitoutua kestävän kehityksen periaattei-
siin ja toimia sen mukaisesti. Kestävän kehityksen aihekokonaisuus ylittää koulun oppiaine- ja 
luokka-asterajat. Ympäristötietoisuutta ja -vastuullisuutta opitaan sekä integroimalla sitä laaja-
alaisesti ja ennakkoluulottomasti moniin oppiaineisiin että järjestämällä erillisiä teema- ja toi-
mintapäiviä, viikkoja ja -vuosia. Koko kouluyhteisön toiminnan jatkuva arvioiminen ja kehittä-
minen yhä paremmin kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti toimivaksi ovat jatkuva yhteinen 
käytännöllinen ruohonjuuritason projekti oppilaille, opettajille ja muille kouluyhteisön jäsenille. 
 
Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus  
 
Kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta edistävät melkein kaikki kouluaineet. Kulttuuri-
identiteetin muodostumiseen vaikuttavat toisaalta tiedot maantieteestä, historiasta, yhteiskunta-
opista ja taidehistoriasta, mutta toisaalta myös se, miten opiskelijaa rohkaistaan lukemaan sano-
malehtiä ja seuraamaan muuta joukkotiedotusta tai käymään museoissa. Kulttuurien tuntemusta 
lisäävät edellä mainittujen, erityisesti maantieteen, lisäksi erityisesti äidinkieli, taide- ja käytän-
nön aineet sekä vieraat kielet. 
 
Teknologia ja yhteiskunta  
 
Teknologia ja yhteiskunta- aihekokonaisuus löytyy teknologian lisäksi elämänkatsomustiedon ja 
filosofian pakollisista ja fysiikan, maantieteen ja biologian syventävissä kursseissa. Yhteiskunta-
opin taloustiedon jaksolla käsitellään teknologian taloudellisia ja työhön ja yrittäjyyteen kohdis-
tamia vaikutuksia. Erityisesti ympäristöekologian kurssilla arvioidaan eettisiä ja hyvinvoin-
tinäkökohtia sekä vaikutuksia elämäntapaan ja luonnonympäristön tilaan. Yleensä lukuaineiden 
opetuksessa rohkaistaan itsenäistä arviointikykyä ja perusteltua kannan ilmaisua.  
 
 
 
Viestintä- ja mediaosaaminen  
 
Espoon Steinerkoulussa painotetaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja äidinkielessä sekä draama- 
ja ilmaisutaidossa. On myös huomattava vieraiden kielten kieliohjelmaan tullut muutos kielen 
suullisesta (OPH nro 10/ 011/2009).  Aihekokonaisuuden mediakriittisyys on tärkeä osa englan-
nin 5. kurssin ja äidinkielen kaikkien, erityisesti 4. kurssin opetusta, mutta myös taide- ja katso-
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musaineet tarjoavat siihen eväitä eri osa-alueilla. Yleensä kaikkien opettajien koulutehtävien ja 
kirjoitelmien tekemistä varten antamat ohjeet vaikuttavat tähän, esim. suoran Internet-kopioinnin 
kieltäminen. Oppilaita ohjataan huomaamaan, etteivät kaikki mediasisällöt ole totta tai hyviä, ja 
että media on väline, ei itseisarvo. Tietotekniikan, erityisesti tietokoneen käytön, opetuksessa voi 
osa tästä tulla myös esille. Koulun tietostrategia sisältyy olennaiselta osaltaan opetussuunnitel-
maan.  
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1. TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT, KRIISIRYHMÄ 
 
 
YLEINEN HÄTÄNUMERO  112 
 
Poliisi  10022 
Espoon poliisi  071 87 30281 
 
Sosiaali- ja kriisipäivystys, 24 h 09-8164 2439  
 
Espoon turvakoti 
  Jänismetsäntie 2 02940 Espoo  09-591 5130 
Espoon nuorten turvatalo 
  Kipparinkatu 2 as 19, 02320 Espoo 09- 8195 5360 
 
Lääkäripalvelut 
 Diacor / Iso Omena Espoo   09-7750 6255 
 oppilaan oman alueen terveyskeskus 
 Puolarmetsän terveysasema 9-16  09-8164 2412  
 
 Ilta- ja viikonloppupäivystys 
 Puolarmetsän terveysasema  09- 8164 2412 
 Jorvin terveyskeskuspäivystys  09- 861 6300 
 Jorvin ensiapupoliklinikka  09-8616100 
 
 Mehiläinen, ajanvaraus  010 414 00 
 
Huumeambulanssi, ensiapu, infoa  09-278 7727 
Kurvi huumepoliklinikka   09-7750500 
 
Myrkytyskeskus   09-471 977 
Lasten ja nuorten puhelin, Mannerheimin Lasten- 
suojeluliitto    0800 120400 
 
Espoon Steinerkoulun kriisiryhmän jäsenet: 
Rehtori Filip Häyrynen   09-816 24703 
Opettajakunnan puheenjohtaja,  
 apulaisrehtori Sanna Porthan  040 765 3966 
 apulaisrehtori Karin Tietjens  050-4696122 
 apulaisrehtori Jukka Uusimäki  040-5132655 
Terveydenhoitaja Maija Ahonen  040-7706621  
Psykologi Maijakaisa Sojakka  09-816 24709    
Kouluisäntä Kajo Engström  050-3307005 
2. TOIMINTAOHJEET 
 
 
Ensisijainen toimintavastuu on aina ensimmäisenä paikalla olevalla tai tiedon saaneella aikuisella.  
Koulussa työskentelevien aikuisten tulee etukäteen miettiä henkilökohtaiset keinot säilyttää toimin-
takyky yllättäen tulevassa kriisitilanteessa! 
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1. Hätäensiapu, tilanteen rauhoittaminen, läsnä olevien turvallisuus 
2. Tiedottaminen rehtorille tai jollekin kriisiryhmän jäsenelle 
3. Rehtori tai tiedon saanut kriisiryhmän jäsen kutsuu kriisiryhmän koolle 
4. Kokonaisvastuu ja tiedotusvastuu on aina rehtorilla 
 
 
1.1 Onnettomuus, sairaus 
 
2.1.1 Vakava onnettomuus koulussa 
 

Anna ensiapua ja tiedota! 
 
Kyseisen koulun rehtorille tiedotetaan ensimmäiseksi seuraavista asioista: 

o mitä on tapahtunut 
o ketä tapaus koskee 
o miten on jo toimittu 
 

Koulun rehtori  
o kutsuu koolle kriisiryhmän 
o informoi harkintansa mukaan oppilaita tapahtuneesta (tuki tälle kriisiryh-

mältä) 
o ilmoittaa koulussa tapahtuneesta onnettomuudesta kotiin (kuoleman tapauk-

sessa 
onnettomuudesta ilmoittaa sairaala, poliisi tai pappi) 

o informoi koulun henkilökuntaa 
o vastaa tiedottamisesta koulun ulkopuolelle 
 

Kriisiryhmä 
o sopii jatkotoimenpiteistä 
o päättää tavan, miten asia kerrotaan koulun muille oppilaille ja suunnittelee, 

miten voidaan estää turhien huhujen leviäminen 
o ratkaisee, mikä on luokanopettajan, luokanvalvojan ja muiden opettajien se-

kä iltapäivätoiminnan ohjaajien osuus tiedottamisessa, koska he toimivat 
kokoajan oppilaiden ja luokkien kanssa 

 
 

 2.1.2 Vakava onnettomuus muualla kuin koulussa 
 

- rehtorille tieto, mitä todella on tapahtunut 
- Rehtori/kriisiryhmä päättä informaatiosta henkilökunnalle ja oppilaille 
- asian käsittely luokassa (luokanopettaja/lo) 
 
 

2.1.3 Oppilaan/työtoverin vakava sairaus 
 

- rehtori/kriisiryhmä sopii oppilaan ja huoltajan / sairastuneen työtoverin kanssa, mitä mui-
le oppilaille/työtovereille kerrotaan; sairaan omaa mielipidettä on kunnioitettava 

- opettajille ensiapuohjeita kriittisten tilanteiden varalle 
- rohkaistaan koulu-/työtovereita pitämään yhteyttä sairaaseen 
- sairaudesta ei vaieta, vaan siitä pyritään keskustelemaan luontevasti 
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2.2 Kuolema 
 
2.2.1 Oppilaan kuolema 

- ilmoitus rehtorille; tarkistettava tiedon oikeellisuus 
- rehtorilla kokonaisvastuu ja tiedotusvastuu, ellei kriisiryhmä päätä toisin 

    
Välittömästi kuolemantapauksen jälkeen: 
 

o Jos kuolema on tapahtunut koulussa tai koulumatkalla, rehtori on yhteydessä po-

liisiin tai lääkäriin, joiden tehtävänä on kuolinviestin vieminen omaisille henkilö-
kohtaisesti 

o Tämän jälkeen rehtori on yhteydessä kuolleen oppilaan kotiin 
o Suruvalittelut 
o Koulun toimenpiteistä sopiminen vanhempien toivomusta kunnioittaen 
o Kuolemasta on lupa kertoa luokalle, kuolintavasta ei. 

 
Vanhempien suostumuksella 
 

o Rehtori tiedottaa tapahtuneesta opettajille ja henkilökunnalle 
o Mikäli kuolleella oppilaalla on sisaruksia koulussa joku kriisityöryhmän jäsen tai 

muu soveltuva henkilö hakee heidät luokista rauhalliseen huoneeseen, jossa kuo-
lemantapauksesta kerrotaan. Mikäli mahdollista sama henkilö saattaa sisarukset ko-
tiin ja toimii yhteyshenkilönä surevaan kotiin. 

o Luokanopettaja, rehtori tai kriisiryhmän jäsen kertoo luokalle tapahtuneesta ja huo-
lehtii siitä, että asiaa käsitellään riittävästi ennen kotiinlähtöä. 

- Kerro avoimesti ja konkreettisesti tapahtuneesta. 
- Anna oppilaiden puhua ajatuksistaan ja tunteistaan. 
- Tarvittaessa tarkista, että oppilaat eivät mene tyhjään kotiin. 

 
 

o Rehtori, kriisiryhmän jäsen tai kriisiryhmässä nimetty opettaja kertoo tapahtuneesta 
muille luokille 

o Rehtori/kriisiryhmä tiedottaa oppilaiden koteihin/vanhemmille etukäteen, että ko-
tona tiedetään, millaisen surun kanssa oppilas tulee kotiin  

o Tarvittaessa vanhempainilta muutaman päivän jälkeen 
 
 

Opettajakunnassa sovittavia toimenpiteitä 
 

o koulun lippu puolitankoon 
o järjestetään yhteinen muistotilaisuus  
o asetetaan kuolleen oppilaan luokassa hänen pulpetilleen esim. palava kynttilä  
o sovitaan vanhempien kanssa koulutoverien ja opettajien osallistumisesta hautajai-

siin 
o jos oppilaat osallistuvat hautajaisiin, tiedotetaan hautajaisista oppilaiden koteihin 
o keskustellaan hautajaisista koulussa 
o oppilaan / oppilaan omaisten muistaminen kirjein, runoin, kukkasin, 
o haudalla käynti 
o mikäli oppilaan kuolema tapahtuu loman aikana, on syytä pitää jälkeenpäin muisto-

tilaisuus 
 

 
2.2.2 Opettajan tai koulun henkilökuntaan kuuluvan henkilön kuolema 
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Välittömästi kuolemantapauksen jälkeen: 

o rehtori on yhteydessä kuolleen henkilön omaisiin 
o suruvalittelut 
o koulun toimenpiteistä sopiminen omaisten toivomusta kunnioittaen 

 
Omaisten kanssa sopien 

o Rehtori tiedottaa tapahtumasta työtovereille.  Jos mahdollista, kuolleelle henkilölle 
erityisen läheinen työyhteisön jäsen saa tiedon etukäteen kahdestaan. 

o Rehtori tai sovitusti kriisityöryhmän jäsen kertoo kuolleen opettajan luokalle tapah-
tuneesta. 

o Muille luokille tapahtuneesta kertoo joko luokanopettaja/valvoja tai joku kriisityö-
ryhmän jäsenistä. 

o Tiedottaminen oppilaiden koteihin esim. kirjeitse tai vanhempainillassa. 
 

Yhteisesti sovittavat toimenpiteet: 
o koulun lippu puolitankoon 
o muistotilaisuus ja hiljainen hetki kuolleen muistoksi   
o muistetaan surevia omaisia, adressi 
o sovitaan työtovereiden ja oppilaiden osallistumisesta hautajaisiin 
o tarvittaessa tiedotetaan hautajaisista oppilaiden koteihin ja valmistaudutaan hauta-

jaisiin keskustelemalla koulussa 
o kunnioitetaan vainajan tahtoa 

 
 
2.2.3 Oppilaan lähiomaisen kuolema 
 

Kun tieto kuolemantapauksesta on saapunut koululle, 
 pyydetään lupa oppilaalta/omaisilta kertoa asiasta luokalle ja oppilasta opettaville opettajille 

 
Yhteisesti sovittavat rituaalit 

o huomioidaan oppilaan suru esim. muutamalla sanalla, laululla, kukkasin, yhteisesti 
tehdyllä kortilla 

o luokassa surun käsitteleminen (kirjoittamalla, leikkimällä, piirtämällä) 
o adressin tai kukkien lähettäminen kotiin hautajaispäivänä 

 
Tukiverkostot 

o On tärkeää, ettei oppilas jää pois sosiaalisista kontakteista ja arkirutiineista 
o Jos oppilas jää pois koulusta, eikä kotoa ole otettu yhteyttä kouluun, opettaja soit-

taa kotiin kuten tavallisestikin ollessaan huolissaan oppilaasta 
o Jos oppilaan käytöksessä tai ulkonäössä tapahtuu muutos tai opettaja on muuten 

huolissaan hänestä, on hyvä ottaa yhteyttä psykologiin tai terveydenhoitajaan 
o Keskittyminen tai koulusuoriutuminen voi olla surun vuoksi vaikeaa - lapsi tarvit-

see aikaa 
o HUOM. Oppilas saattaa pystyä puhumaan läheisen kuolemasta vasta vuosien pääs-

tä. 
 
 
2.3 Itsemurhatilanteet 
 
2.3.1 Itsemurhauhkailu 
 

Suhtauduttava aina vakavasti 
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o Jos epäilet itsemurha-aikeita, kysy suoraan, onko oppilas ajatellut itsemurhaa. Jos 
vastaus on myöntävä,  kysytään  edelleen, onko oppilaalla suunnitelmaa sen toteut-
tamiseksi. 

o Vaikka oppilas kieltää kertomasta asiasta muille, kerro mahdollisimman pian van-
hemmille ja psykologille, rehtorille tai kriisiryhmän jäsenelle, mitä on tapahtumas-
sa. 

 
Itsemurhavaarasta kertoo: 

o Koululaisten itsetuhoisuus ilmenee usein esim. 
  - karkailutaipumuksena 
  - onnettomuusalttiutena 
  - poissaoloina 
  - masentuneisuutena 
o Aikaisemmat itsemurhayritykset 
o Aikaisempi/tämänhetkinen masennustila, vetäytyminen 
o Aikaisemmat menetykset ja traumat 
o Voimakas kiinnostus kuolemaan ja itsemurhiin 
o Taipumus väkivaltaiseen käyttäytymiseen 
o Aikaisemmat itsemurhat perheen piirissä, muut perheongelmat 
o Tavaroiden antaminen pois, veitsellä leikittely, uhkarohkeus 
o (turha riskinotto) 
o Laajat persoonallisuuden muutokset: 
  - suoritustilanteessa (keskittymisvaikeudet) 
  - käytöksessä 
  - asenteissa 
  - mahdollinen päihteiden käyttö 
o Ylikorostuneet vaatimukset, ylikriittisyys itseä kohtaan 
o Huono ruokahalu, univaikeudet 

 
 
2.3.2 Itsemurha 
 

Itsemurhan käsittely kouluyhteisössä vaatii erityistä huolellisuutta ja nopeutta, koska se saattaa toi-
mia mallina muille. 
Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten kriisityön tekijöiden kanssa. 

 
Jos itsemurha tapahtuu koulupäivän aikana 

 
o Huolehdi, että muut oppilaat poistuvat / eivät pääse tapahtumapaikalle 
o Kutsu ambulanssi, poliisi, kriisityöryhmä 
o Suruviestin vanhemmille vie poliisi tai lääkäri 
o Tämän jälkeen rehtori on yhteydessä kuolleen oppilaan kotiin 
o Suruvalittelut 
o Koulun toimenpiteistä sopiminen vanhempien toivomusta kunnioittaen 

 
Koulun sisäinen tiedottaminen 
Rehtori/kriisiryhmä vastaa 
 

o Ensin tieto aikuisille 
o Koko koululle, todetaan itsemurha, ei tekotapaa 
o kriisiryhmä arvioi, mitä oppilaille kerrotaan: mistä on lupa puhua, mitä emme tiedä 
o asiallinen informaatio ehkäisee parhaiten uusia tapauksia 
o Oppilaille tarjotaan mahdollisuus käsitellä asiaa lisää 
o (psykologi, debriefing-ryhmät) 
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Opettajakunnassa sovittavat toimenpiteet 
 

o Koulun lippu puolitankoon 
o Järjestetään yhteinen muistotilaisuus  
o Asetetaan kuolleen oppilaan luokassa hänen pulpetilleen esim. palava kynttilä  
o Sovitaan vanhempien kanssa koulutoverien ja opettajien osallistumisesta hautajai-

siin 
o Tiedotetaan hautajaisista oppilaiden koteihin 
o Keskustellaan hautajaisista koulussa 
o Oppilaan / oppilaan omaisten muistaminen kirjein, runoin, kukkasin, haudalla 

käynti 
o Mikäli oppilaan kuolema tapahtuu loman aikana, on syytä pitää jälkeenpäin muis-

totilaisuus 
o On tärkeää estää itsemurhan ja kuoleman ihannointi ratkaisuna vaikeuksiin! 
 

 
2.4  Perheväkivaltatilanteet 

 
2.4.1 Lapsi kertoo kotonaan tapahtuvasta perheväkivallasta 
 

Henkilökunta 
o kuuntelee lasta ja rohkaisee häntä tapahtumista kertomiseen ja toimii turval-

lisena aikuisena 
o tuo esille, että asiasta puhuminen on lapselta rohkea teko; aikuisten on nyt 

mahdollista auttaa lasta ja hänen perhettään 
o ohjaa lapsen tai tulee hänen kanssaan koulupsykologin ja/tai terveydenhoita-

jan vastaanotolle 
o tulee lapsen kanssa terveydenhoitajan luokse välittömästi, jos lapsessa on 

fyysisen pahoinpitelyn merkkejä 
o hyödyntää oppilashuoltoryhmää tausta- ja työnohjauksellisena tukena 
o HUOM ! Älä lupaa lapselle olla kertomatta kenellekään – asetat itsesi tilan-

teeseen, jossa joudut pettämään lapsen luottamuksen. 
o Koulupsykologi/terveydenhoitaja sopii työnjaosta lasta ohjanneen kanssa ja 

hoitaa jatkoyhteydet sosiaaliviranomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin (mm. 
lastensuojeluilmoituksen tekeminen). 

o toimii purkuväylänä ja tukena lapselle hänen kokemustensa jäsentäjänä 
 
 

2.4.2 Lapsen vanhempi kertoo perheessään tapahtuvasta väkivallasta 
 
Henkilökunta 
 

o kuuntelee vanhempaa ja rohkaisee häntä tapahtumista kertomiseen 
o antaa vanhemmalle tunnustusta siitä, että hän on uskaltanut ottaa väkivallan 

suoraan esille 
o ohjaa vanhemman joko suoraan avun piiriin (turvakoti) tai koulupsykologil-

le vanhemman toiveen mukaan 
o kertoo vanhemmalle, että myös lapsen tukeminen tässä tilanteessa on tärke-

ää 
o ottaa perheväkivallan puheeksi lapsen kanssa ja/tai ohjaa hänet koulupsyko-

logille tai terveydenhoitajalle 
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2.4.3 Tieto perheväkivallasta/sen epäilystä tulee ilmi muuta kautta kuin lapsen tai vanhemman 

kertomana 
 
Henkilökunta 
 

o pyrkii selvittämään turvallisessa tilanteessa, mitä lapsen elämään kuuluu ja onko 
hänellä huolenaiheita (koulu, koti, kaverit) 

o voi ilmaista huolensa lapsen muuttuneesta käyttäytymisestä (jos näin on havainnut) 
ja jatkaa kyselemistä siltä pohjalta 

o ottaa jossain vaiheessa perheväkivallan esille esim. seuraavanlaisesti: ”Kaikissa 
perheissä riidellään joskus, millaisia riitoja teillä on ?” 

o pyytää apua tilanteen selvittämiseksi koulupsykologilta ja/tai oppilashuoltoryhmäl-
tä 

o Huom! Perheväkivalta ei ole yksityisasia. Se edellyttää aikuiselta rohkeutta puuttua 
asiaan. 

o Sinun ei tarvitse osata ”hoitaa” lasta; tärkeintä on aidosti kuunnella ja rohkaista 
häntä puhumaan väkivallasta sekä ohjata hänet lisäavun piiriin. 

o On tärkeää pitää mielessä myös perheväkivallan monikasvoisuus lapsen näkökul-
masta; se voi pitää sisällään fyysistä, henkistä ja seksuaalista väkivaltaa, hoidon ja 
avun laiminlyöntiä sekä väkivallan sivusta seuraamista. 

 
 
2.5  Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
 
2.5.1 Lapsi kertoo asiasta itse 
 

Lapset eivät kerro oma-aloitteisesti hyväksikäytöstä kovin helposti. Tavallisempaa on, ettei lapsi 
halua tai uskalla kertoa siitä senkään jälkeen, kun asia on tullut ilmi muuta tietä. Toisaalta lapsi 
saattaa kertoa vihjeitä tapahtuneesta, mutta aikuiset eivät ehkä osaa niitä kuulla. 
Kun lapsi puhuu asiasta, hän ei useinkaan kerro heti kaikkea tai saattaa viitata johonkin hirveään 
salaisuuteen. 
 
Henkilökunta 
 

o lapsen auttamisen ja tapauksen selvittelyn kannalta on olennaista, että se, jolle hän 
uskoutuu, pysyy rauhallisena ja suhtautuu asiallisesti lapsen kertomaan 

o lasta ei ole syytä ahdistella kysymyksillä eikä pakottaa tunnustuksiin, koska tällöin 
hän helposti lukkiutuu.  

o on tärkeää kirjoittaa sanatarkasti muistiin, mitä lapsi on kertonut ja mitä häneltä on 
kysytty 

o tuo esille, että asiasta puhuminen on lapselta rohkea ja tärkeä teko; aikuisten on nyt 
mahdollista auttaa lasta ja hänen perhettään 

o ottaa yhteyttä koulupsykologiin/terveydenhoitajaan. Asiasta tehdään lastensuoje-
luilmoitus (liitteenä SERI-ryhmän ohje, liite 1) 

o HUOM ! Älä lupaa lapselle olla kertomatta kenellekään – asetat itsesi tilanteeseen, 
jossa joudut pettämään lapsen luottamuksen. 

o Koulupsykologi/terveydenhoitaja konsultoi asiassa perheneuvolaa ja sosiaalityön-
tekijää. Jatko tämän perusteella 

 
 

2.5.2 Lapsen käytös ja oireet viestittävät ongelmista 
 

Hyväksikäytetyllä lapsella saattaa olla erilaisia fyysisiä merkkejä, psykosomaattista oireilua ja/tai 



Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelma / yleinen osa 

2006, päivitetty 1.8.2011 Sivu 73/78

käytösoireita. Tällaisia ovat esim. lapsen masentuneisuus ja sulkeutuneisuus, seksuaalisesti latautu-
nut käyttäytyminen, syömis- ja nukkumisvaikeudet, levottomuus, karkailu tai esim. mustelmat, joi-
den syistä hän itse ja/tai vanhemmat antavat epämääräisiä tai vältteleviä selityksiä. On kuitenkin 
muistettava, että lasten oireilu voi olla merkki muustakin kuin hyväksikäytöstä. 
Omia havaintoja ja epäilyjä on syytä testata; lapsen tarkempi havainnointi (1 - 2 viikkoa), jotta 
huomaisi myönteisestä kehityksestä viestittäviä/huolestuttavia asioita. 
Keskustellaan lapsen kanssa hänen arjestaan (mieliala, ystävyyssuhteet, kotitilanne yms.). 
Keskustellaan asiasta oppilashuoltotyöryhmässä ja kootaan yhteen kaikkien havainnot. Tältä poh-
jalta arvioidaan, onko aihetta jatkotoimenpiteisiin. 
Jos lapsen oireiden johdosta perustellusti epäillään lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, tehdään 
asiasta lastensuojeluilmoitus ja konsultoidaan sosiaalityöntekijöitä/perheneuvolaa 
jatkotoimenpiteistä. 

 
 
2.6. Kouluväkivalta 
 
2.6.1 Uhkaava väkivaltatilanne koulussa 
 

Opettaja/henkilökunta 
o pyrkii rauhoittamaan tilanteen ja arvioimaan sen; pyytää tarvittaessa apua poliisilta 
o tiedottaa tapahtuneesta välittömästi rehtoria 
o  

Koulun rehtori 
o kutsuu tarvittaessa koolle kriisiryhmän 
o ottaa yhteyttä väkivaltatilanteessa mukanaolijoiden vanhempiin 
o tiedottaa tapahtumasta henkilökunnalle 
o tiedottaa asiasta oppilaille tapahtumapäivänä 
o tiedottaa tapahtuneesta vanhemmille tilanteen mukaan oppilaiden välityksellä tai 

suoraan 
o tiedottaa tarvittaessa tapahtuneesta koulun ulkopuolisille tahoille, esim. lehdistölle 

 Kriisiryhmä 
- kokoontuu välittömästi tekemään toimintasuunnitelman 
- ottaa tarvittaessa yhteyttä asiantuntijoihin 
 
Luokanopettaja/luokanvalvoja 
- tarvittaessa tapahtumien jatkokäsittely luokassa tapahtumaa seuranneina päivinä kriisiryhmän 
toimintaohjeiden pohjalta 
 
Huom ! Tapahtuneesta tehdään kirjallinen selonteko kaikkia osapuolia kuullen. 
Asianosaiset analysoivat tilanteen jälkeenpäin yhdessä kriisiryhmän tuella 

 
 
2.6.2 Koulukiusaaminen 
 

Kaikki lapset tekevät joskus vääriä tekoja. Kiusaamistilanteisiin ja muihin vääriin tekoihin puutu-
taan välittömästi, ja tilannetta selvittämässä on yleensä kaksi aikuista. Kiusaamisesta tiedotetaan ai-
na molempien osapuolten koteihin ja tilannetta seurataan. Mikäli kiusaaminen jatkuu, pyydetään 
selvittelyyn mukaan lisäksi molempien osapuolten vanhemmat. Tarvittaessa kiusaamisasia otetaan 
koulun oppilashuoltoryhmän käsittelyyn. 
Lapsia ohjataan selvittämään tilanteet ja ottamaan vastuun teostaan Vastuun portaat – toimintamal-
lin avulla (kts. lisää www.edu.fi/oppimateriaalit/vastuunportaat). 
 
Vastuun portaat pähkinänkuoressa: 
MOTTO: Ongelman ratkaisemisesta tulevan kunnian pitää olla suurempi kuin ongelmasta koituva 
häpeä! 
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1. Myöntäminen 

- aikuinen huolehtii asian käsittelytilanteen rauhallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä 
- autetaan rauhallisesti lasta kertomaan, mistä tilanne alkoi, ketkä olivat paikalla, mitä sitten 
tapahtui jne. 
- jos mukana on useita lapsia, kuullaan kaikkien versio tapahtumista vuorollaan aikuisen toimiessa 
puheenjohtajana 
- jos väärinteon myöntäminen on lapselle hankalaa, kysytään häneltä myöntämisen hyödyistä 
(hyvä omatunto, asiat selviävät, välit paranevat yms.) ja aikuinen kertoo oman mielipiteensä 
näistä 
- jos aikuinen aistii, että myöntämistä estää pelko tai häpeä, autetaan lasta kertomaan, mitä hän 
ajattelee teon myöntämisestä seuraavan. Oikaistaan väärät käsitykset. 
Huom ! Omien esimerkkien, tarinoiden ja rakentavan huumorin käytöstä voi olla hyötyä! 
 
2. Ymmärtäminen 

- lasta autetaan ymmärtämään, mitä haittaa väärästä teosta oli teon kohteelle, hänelle itselleen, 
vanhemmille, opettajille jne. 
Ymmärryksen myötä mahdollistuu käyttäytymisen muutos ja vastaavien hankaluuksien ehkäisy, 
se on vastuunoton edellytys. Edelliseen ja tähän vaiheeseen on tärkeää käyttää riittävästi aikaa 
 
3. Anteeksipyyntö 

- lasta autetaan miettimään, kenelle hänen pitäisi esittää anteeksipyyntö sekä missä, milloin 
ja miten se tulisi esittää. Kättely, silmiin katsominen, halaaminen, anteeksipyyntökortti tai 
kirje tehostavat tilanteen merkitystä ja ehkäisevät vääryyden uusiutumista 
- tässä yhteydessä jutellaan myös siitä, miten osapuolet voivat kohdata toisensa arjen tilanteissa 
ja mitä kertoa luokkatovereille ja vanhemmille selvittelystä 
 
4. Hyvittäminen 

- molempia osapuolia autetaan sopimaan siitä, miten väärä teko hyvitetään. Hyvän sovituksen 
ominaisuuksia; hyödyttää kärsimään joutunutta, on sopivassa suhteessa teon vakavuuteen 
(aikuinen arvioi!), ei ole kostava tai nöyryyttävä, on yhdessä mietitty, ehkä arvostavan 
humoristinenkin. Tärkeää on kärsimään joutuneen tyytyväisyys ja kärsimyksen aiheuttaneen 
vaivannäkö. 
- jos sopivaa hyvitystä ei heti löydy, osapuolet voidaan laittaa miettimään asiaa esim. yön yli 
- sekä materiaaliset että henkiset loukkaukset tulee hyvittää 
- myös aikuiseen kohdistunut väärä tekö tulee hyvittää 
 
5. Lupaaminen 

- lasta ohjataan lupaamaan, että ei tee virhettä toista kertaa. Ei ylimitoitettuja ”olen aina 
kiltti ja reipas” –lupauksia, vaan tähän tilanteeseen liittyvä selvästi sanottu aikomus toimia toisin. 
- lasta autetaan pohtimaan, miten hän käytännössä aikoo vastaavassa tilanteessa jatkossa toimia. 
Hänen kanssaan voidaan jutella myös siitä, kuka voi auttaa ja millä tavalla, jotta lupauksessa 
pysytään 
- lapsen kanssa tehdään sopimus siitä, mitä seuraa, jos hän rikkoo lupauksensa. 
- lupaus voi olla kirjallinen, suullinen, julkinen, yksityinen, videoitu jne. 
- tilannetta seurataan 
 
6. Vastuuntunto 

- varmistetaan, että sovitut hyvitykset ja lupaukset on pidetty 
- hyvin etenemisestä annetaan kannustavaa palautetta (esim. lupauksensa pitänyt nimetään 
rohkeaksi, sanojensa mittaiseksi, luotettavaksi, häntä kehutaan luokassa tms.) 
- lasta tuetaan opettamaan toisille, mitä hän on tilanteesta oppinut tai käytetään häntä asiantuntijana 
vastaavissa pulmatilanteissa 
Takapakkien kestäminen: 
- lapset kokeilevat, onko aikuinen tosissaan ja välittääkö hän. Muista sitkeys ! 
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- usein edistyminen on vaihtelevaa ja takapakit osa normaalia elämää. Jos kuitenkin esim. kaksi 
viikkoa meni hyvin, tarkastele lapsen kanssa, miten hän sinä aikana onnistui toimimaan 
- jos tilanne ei selviä, pyydä apua kollegoilta, oppilashuoltoryhmältä. Myös lapsen kaverit voivat 
joskus olla voimavarana selvittelyssä, samoin vanhemmat tai joku muu lapselle tärkeä henkilö. 
Vastuun portaiden avulla autetaan teon tekijää palauttamaan hyvä omantunto, katkaisemaan paha-
teon 
kierre ja oppimaan elämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Väärästä teosta kärsinyt saa hyvityk-
sen 
kokemalleen vääryydelle; hän voi antaa anteeksi ja näkee, että tilanne hoidettiin loppuun saakka. 
Toimintamalli vahvistaa myönteistä tapaa toimia luokassa ja toveripiirissä ja auttaa kotia ja koulua 
luomaan yhteisiä pelisääntöjä. 

 
 
 
2.7 Päihdetapaukset 
 
2.7.1 Oppilasta koskeva päihde-epäily 
 

o jos epäilet oppilaan olevan päihteiden vaikutuksen alainen, poista hänet luokasta ja hälytä it-
sellesi apuvoimia, jotta oppilas ei karkaa. Soita esim. rehtorille, erityisopettajalle, terveyden-
hoitajalle tai psykologille 

o toisen aikuisen tultua oppilas viedään terveydenhoitajan, koulupsukologin huoneeseen tms. 
 
Asiasta keskustellaan, jos oppilas siihen pystyy (mitä on nautittu, mistä saatu yms.) 
o verikokeisiin yms. ei voida pakottaa, vaan niihin tarvitaan oma tai huoltajan suostumus. 
o vanhemmat kutsutaan koululle hakemaan lapsensa pois. Valvonta jatkuu vanhempien tuloon 

asti. Vanhemmat vastaavat jatkosta. Jos vanhempia ei saada kiinni, oppilas viedään terveys-
keskukseen tai Jorviin 

o jos oppilas on väkivaltainen tai muutoin ei hallittavissa, voidaan kutsua poliisi 
o alle 18-vuotiaasta tehdään aina lastensuojeluilmoitus 

 
2.7.2 Oppilas kertoo toisen oppilaan päihteidenkäytöstä 
 

o kertojan nimettömyys taataan, mikäli hän sitä pyytää 
o pyydetään epäiltyä oppilasta keskustelemaan kahden oppilashuoltoryhmän jäsenen kanssa 
 
 

2.7.3 Huoltaja kertoo oppilaan päihteiden käytöstä 
 

Jos huoltajat epäilevät oppilaan käyttävän päihteitä ja ottavat yhteyttä kouluun, 
o huoltajaa pyydetään varaamaan aika oppilaalle terveydenhoitajan tai koululääkärin 

vastaanotolle, ja mikäli katsotaan aiheelliseksi, ohjataan huumetesteihin (Kurvi, terveysase-
ma) 

o huoltajan kanssa yhdessä sovitaan tuen ja mahdollisen hoidon tarve tapauskohtaisesti 
 
 

2.7.4 Päihtynyt huoltaja koulussa 
 
Jos lapsen huoltaja tulee päihtyneenä kouluun, häntä pyydetään rauhallisesti poistumaan. 
Huoltajaa pyydetään palaamaan asiaan hänen ollessaan selvä. 

o tarvittaessa voidaan soittaa poliisit paikalle 
o lasta ei anneta päihtyneen huoltajan mukaan. Ennen kuin lapsi lasketaan kotiin, varmistetaan 

että hänellä on selvä ja turvallinen aikuinen kotona vastaanottamassa 
o otetaan yhteyttä rehtoriin välittömästi 
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o keskustellaan lastensuojeluilmoituksen tekemisestä rehtorin, koulupsykologin tai terveyden-
hoitajan kanssa 

 
 
2.7.5 Henkilökunnan päihteiden käyttö 
 

Henkilökunnan päihderiippuvuuteen tulee olla rohkeutta puuttua mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Tavoitteena on tukea väärinkäyttäjän hoitoon hakeutumista ja tervehtymistä. 
Työelämässä päihteiden nauttiminen on väärinkäyttöä, kun työntekijä jää sen vuoksi toistuvasti 
tulematta töihin tai poistuu kesken työajan, tulee työhön päihtyneenä tai käyttää päihteitä työpaikal-
la. 
Havaitusta päihdeongelmasta voi jokainen työyhteisön jäsen tehdä luottamuksellisen ilmoituksen 
esimiehelle tai päihdeyhdyshenkilölle. Esimies keskustelee asiasta asianomaisen kanssa; keskuste-
lussa 
sovitaan jatkotoimenpiteistä. Kaikissa vaiheissa huomioidaan luottamuksellisuus ja vaitiolovelvolli-
suus. 

 
 
4. TAUSTATIETOA KRIISEISTÄ JA HENKISESTÄ TUESTA 

 
Kriisin ja trauman määritelmät 
 

Kriisistä puhutaan yleensä silloin, kun ihminen on joutunut elämäntilanteeseen, jonka psyykkiseen 
hallitsemiseen ja käsittelemiseen hänen aikaisemmat kokemuksensa ja keinonsa eivät riitä. Kriisit 
voidaan jakaa kehityskriiseihin ja traumaattisiin kriiseihin. Normaaleja kehitykseen kuuluvia 
kriisejä voivat aiheuttaa esimerkiksi murrosikä, seurustelusuhteen katkeaminen, kotoa pois muut-
taminen, armeijaan meno tai naimisiinmeno. Suurin osa ihmisistä selviää näistä tapahtumista omin 
avuin, vaikka selviytyminen saattaakin joskus vaatia suuria ponnisteluja. 
 
Traumaattiset tapahtumat voivat aiheuttaa kenelle tahansa huomattavaa kärsimystä. 
Kun läheinen ihminen kuolee, ihminen joutuu onnettomuuteen tai koti palaa tulipalossa, 
traumaattinen kriisi jakaa elämän kahtia − on elämä ennen sitä ja elämä sen jälkeen. Traumalla 
tarkoitetaan paitsi varsinaista traumaattista tapahtumaa, myös tapahtuman vammauttavaa vaikutusta 
ihmisen psyykeen. Trauma voi syntyä myös pitkän ajan kuluessa koettujen vaurioittavien kokemus-
ten seurauksena (esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö tai perheessä tapahtuva väkivalta). 
 
 
Traumaattisen kriisin vaiheet ja siitä toipuminen 
 
Jokainen kokee traumaattisen tilanteen yksilöllisesti. Kriisin psyykkisissä reaktioissa voidaan 
kuitenkin erottaa erilaisia vaiheita, joilla on yhteisiä piirteitä kriisin aiheuttajasta ja kokijasta 
riippumatta. 
On tärkeää tiedostaa, että kriisireaktiot ovat normaaleja reaktioita ylivoimaisiin tilanteisiin. 
 

Traumaattisen kriisin vaiheet 
 
1. Sokkivaihe ”Ei voi olla totta!” 

Saattaa kestää muutamasta tunnista muutamaan vuorokauteen. Tällöin ihminen ei 
kykene käsittämään tapahtunutta, hän voi jopa kieltää sen. Ihminen voi käyttäytyä poik-
keavasti tai tilanteeseen sopimattomasti, esimerkiksi kylmän rauhallisesti tai raivoisasti, se-
kavasti. Hän ei ehkä jälkeenpäin muista tapahtumia tai annettuja ohjeita. 
 

2. Reaktiovaihe  ”Mitä tapahtui!” 
Voi olla muutaman viikon tai kuukauden mittainen. Ihminen yrittää saada käsitystä 
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tapahtuneesta: miksi ja miten kaikki tapahtui. Henkiset puolustuskeinot alkavat toimia pa-
remmin ja tapahtuman kieltäminen vähenee. Tässä vaiheessa voi ilmetä erilaisia ruumiilli-
sia oireita, ahdistuneisuutta, masennusoireita, univaikeuksia, vihamielisyyttä (mm. toisten 
syyttämistä), tunteiden peittämistä tai näennäistä tilanteen hallintaa. 
 

3. Käsittelyvaihe ”Miten tästä selvitään” 
 Kestää muutamista kuukausista vuoteen. Tällöin tapahtunut hyväksytään, siihen ja 
menneeseen elämäntilanteeseen keskittyminen vähenee ja oireet ja tuntemukset vähenevät. 
Toipumisen edetessä psyykkiset ja fyysiset oireet poistuvat ja mieliala kohenee. Mikäli ih-
minen ei saa trauman käsittelyyn tarvitsemaansa tukea, seurauksena voi olla ns. post-
traumaattinen stressihäiriö, joka heikentää toimintakykyä ja elämisen laatua. Se voi ilme-
tä mm. unettomuutena, painajaisunina, masennuksena, psykosomaattisina oireina, oppimis-
vaikeuksina, jopa työkyvyttömyytenä. Tällöin tarvitaan ammattiauttajan apua. 
 

4. Uudelleen suuntautumisen vaihe ”Elämä voittaa..” 
Uudelleen suuntautumisen vaiheessa tapahtuu lopullinen toipuminen. Ihminen on kyennyt 
käsittelemään tapahtuneen siten, että se ei enää rajoita elämää. Kukaan ei ole kriisin jälkeen 
ennallaan, mutta parhaassa tapauksessa ihminen on vahvempi ja paremmin valmistautunut 
kohtaamaan vastoinkäymisiä. 

 
 
Välitön selviytymisen tuki 
 
Ihmisten selviytymistä traumaattisessa tilanteessa helpottavat seuraavat seikat: 

• rauhoittava, turvallisuutta luova ilmapiiri 
• myötäeläminen ja huolenpito 
• reaktioiden ymmärtäminen ja hyväksyminen 
• uhrien kertomuksen kuunteleminen 
• tyhjien sanojen ja lupausten välttäminen 
• levollinen läsnäolo, se ettei jää yksin 
• avoin ja rehellinen tieto tapahtuneesta 
• tietojen pitäminen ajan tasalla. 
 
Psykologinen jälkipuinti järjestetään aina kolmen vuorokauden sisällä traumaattisesta ta-
pahtumasta. Ensimmäisen kolmen vuorokauden aikana ihminen on avoin tapahtuman käsit-
telylle, sen jälkeen psyykkiset puolustuskeinot voivat estää asian käsittelyä. Jälkipuinnin 
vetävät siihen koulutetut työntekijät. Jälkipuinnin tarkoituksena on tukea normaalin suru-
työn käynnistymistä ja estää posttraumaattisen stressihäiriön syntyminen. Jälkipuinnissa 
annetaan tietoa tapahtumien kulusta, jotteivät mielikuvitus tai huhut paikkaisi aukkoja. Jäl-
kipuinti antaa mahdollisuuden jäsentää osallistujien ajatuksia ja tunteita. Siellä annetaan 
tietoa mahdollisista jälkireaktioista ja avunsaantipaikoista sekä kartoitetaan avun tarvetta. 
Purkukokous (defusing) järjestetään traumaattisissa tilanteissa auttajina toimiville. Se tarjo-
aa mahdollisuuden keskustella välittömästi tapahtuneesta ja purkaa kokemuksia. Kriisi-
ryhmä voi järjestää itselleen purkukokouksen ilman ulkopuolistakin vetäjää. 
Rituaaleilla on tärkeä merkitys surun käsittelyssä. Muistotilaisuus, hautajaiset, kuvat, kynt-
tilät, kirjeen kirjoittaminen tai piirtäminen auttaa surun työstämistä. 
 
 

4. KRIISIRYHMÄN TEHTÄVÄT 
 
o Selkiyttää kriisityöryhmän sisäinen työnjako 

- Ryhmän vetäjä on rehtori 
- Vastuuketju: 
 - Ensisijainen toimintavastuu kriisitilanteessa on aluksi aina läsnä olevalla aikuisel-
la.  
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   - Kriisityöryhmän kutsuu koolle ensimmäiseksi tiedon saanut  kriisityöryhmän jä-
sen. 
 - Kokonaisvastuu kriisitilanteessa kuuluu rehtorille, joka vastaa koko kouluyhtei-
söstä 

o Laatia koulun kriisitoimintaohjeet, kehittää niitä ja pitää ajan tasalla 
o Luoda yhteydet paikallisiin yhteistyötahoihin 
o Perehdyttää koulun henkilöstö 
o Informoida oppilaita, vanhempia ja paikallisia yhteistyötahoja kriisitoimintaohjeista 
o Organisoida toiminta kriisitilanteissa 
o Arvioida jälkeenpäin toimintaa kriisitilanteessa ja kriisitoimintaohjeiden toimivuutta 

sekä tehdä siihen tarvittavat muutokset 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


