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Tervetuloa Vantaalle!
Tämä opas on tarkoitettu kodin ja päiväkodin/
koulun välisen yhteistyön ja vanhemmuuden 
tukemiseen erityisesti silloin, kun perhe 
on vasta muuttanut Suomeen. Oppaan 
tavoitteena on vastata niihin kysymyksiin, 
joita vanhemmilla voi herätä koulunkäynnistä 
ja kertoa, miten lapsen oppimista, kasvua 
ja koulunkäyntiä voi tukea kodin ja koulun 
yhteistyöllä. Opas on tehty Vantaan kaupungin 
sivistystoimessa Osallisena Suomessa 
-hankkeen rahoittamana.

Suomalainen 
koulutusjärjestelmä

Suomessa lapsella on mahdollisuus osallistua 0–5 
-vuotiaana varhaiskasvatukseen, 2,5-vuotiaasta al-
kaen kerhotoimintaan ja 6-vuotiaana esiopetuk-
seen. Vanhemmat lapsineen voivat tutustua var-
haiskasvatukseen asukaspuistoissa tai avoimissa 
päiväkodeissa.

7–vuotiaana alkaa lapsen oppivelvollisuus, joka 
päättyy, kun perusopetus on suoritettu tai kun lapsi 
täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuuden suorittami-
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nen on vanhempien vastuulla. Perusopetus kestää 
9 vuotta. Tämän jälkeen opintoja voi jatkaa toisella 
asteella ja myöhemmin korkealla asteella. 

Suomalaisen koulutusjärjestelmän tavoite on, 
että opiskelija saa hyvän peruskoulutuksen avulla 
tasavertaiset mahdollisuudet jatkaa opiskeluaan, 
päästä haluamaansa jatkokoulutukseen ja intoa ke-
hittää itseään ja opiskella koko elinikänsä. Kaikkia 
koulutusmuotoja ohjaavat Suomessa lait ja opetus-
suunnitelmat.
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Varhaiskasvatus

Avoin päiväkoti ja asukaspuisto

Vantaalaiset päivähoitoikäiset lapset, joilla ei ole 
varsinaista päivähoidon tarvetta, voivat osallistua 
perheineen avointen päiväkotien ja asukaspuisto-
jen toimintaan. Avoimet päiväkodit ja asukaspuistot 
tarjoavat esimerkiksi ohjattuja musiikki-, askartelu- 
tai liikuntahetkiä. Toisinaan taas keskitytään pelkäs-
tään leikkimiseen ja toisiin perheisiin tutustumiseen. 
Toiminta perustuu aktiiviseen yhdessäoloon, jossa 
vanhemmat huolehtivat itse lapsistaan. Toiminta 
on maksutonta.

Kerhot

Kerhotoimintaa järjestetään 2,5–5–vuotiaille koti-
hoidossa oleville lapsille.

Kerhojen toiminta suunnitellaan etukäteen. Kes-
keistä on toisten lasten kanssa leikkiminen ja oppi-
minen toimimaan yhdessä liikkuen, laulaen, leikkien 
ja askarrellen. Lapsille laaditaan yhteistyössä van-
hempien kanssa kerholapsen varhaiskasvatussuun-
nitelma. Kerhoissa lapsi oppii myös suomen kieltä.

Kerhoja on eri puolilla Vantaata asukaspuistojen, 
avoimien päiväkotien tai päiväkotien yhteydessä. 
Osa kerhoista kokoontuu aamupäivisin ja osa ilta-
päivisin 2–3 kertaa viikossa. Päivittäinen toiminta-
aika on 2–3 tuntia lapsen iästä riippuen. Kerhoista 
peritään maksu.

Päivähoito

Päivähoidon varhaiskasvatuksen tarkoituksena on 
tukea perheen luomaa perustaa lapsen kasvulle ja 
kehitykselle. Päiväkotihoito järjestetään perheiden 
tarpeen mukaan joko kokopäiväisenä tai osapäiväi-
senä lapsiryhmissä, joiden koko vaihtelee lasten iän 
ja erityistarpeiden mukaan. Päivähoidossa vaihtoeh-
toina ovat päiväkoti, perhepäivähoito ja ryhmäper-
hepäivähoito. 

Esiopetus

Esiopetus ei ole Suomessa pakollista, mutta mel-
kein kaikki lapset osallistuvat esiopetukseen, ja se 
on suositeltavaa. Esiopetusta järjestetään arkipäivi-
nä kello 8.30–14.30 ja sillä on samat loma-ajat kuin 
peruskoulussa. Esiopetuksessa lapsi oppii leikin, 
toiminnan, elämysten ja kokemusten kautta tietoja 
ja taitoja, jotka valmistavat häntä myös tulevia kou-
luvuosia varten. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta 
ja sen tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, 
kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen 
itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla. 
Esiopetus on maksutonta.

Perusopetukseen valmistava opetus 6-vuotiaille 

Valmistava opetus 6-vuotiaille on tarkoitettu lapsille, 
jotka ovat vähän aikaa sitten muuttaneet Suomeen 
tai jos lapsi ei ole vielä oppinut suomen kieltä 6-vuo-
tiaana riittävästi opiskellakseen perusopetukses-
sa. Valmistavassa opetuksessa keskitytään suomen 
kielen oppimiseen. Valmistavaa opetusta annetaan 
päivittäin viisi tuntia päivässä esiopetuksen yhtey-
dessä. Valmistavaa opetusta annetaan kodin lähellä 
olevassa päiväkodissa. 

Perusopetus

Perusopetus kestää Suomessa 9 vuotta ja koulun-
käynti aloitetaan sinä syksynä, kun lapsi täyttää 7 
vuotta. Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppitunteja 
on päivittäin 4 tai 5. Niiden aikana opitaan koululais-
taitoja, joita ovat esimerkiksi yhteistyötaidot, omista 
ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen sekä vastuun 
ottaminen omasta opiskelusta. Tunneilla opiskellaan 
äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikkaa, ympäristö- 
ja luonnontietoa, uskontoa tai elämänkatsomustie-
toa, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä ja liikuntaa. 
Kaikkia oppiaineita ei välttämättä merkitä lukujärjes-
tykseen, sillä yhden tunnin aikana saatetaan opiskella 
useita aineita. Ylemmille luokille siirryttäessä oppi-
tunnit lisääntyvät ja muuttuvat oppiainekohtaisiksi. 
Oppilaat työskentelevät silti pääsääntöisesti samassa 
ryhmässä luokanopettajan johdolla. 

Luokat 3–6
Kolmannella luokalla alkaa vieraan kielen opiskelu, 
joka Vantaalla on kaikissa kouluissa englanti. Nel-
jännellä luokalla voi aloittaa vapaaehtoisen kielen 
opiskelun, joka on Vantaalla ranska, ruotsi, saksa tai 
venäjä. Viidennellä luokalla kaikki aloittavat biolo-
gian ja maantiedon, fysiikan ja kemian sekä histo-
rian opinnot. Silloin alkaa myös valinnaisaineiden 
opiskelu. Kuudennella luokalla jatketaan viidennellä 
luokalla aloitettujen oppiaineiden opiskelua.

Luokat 7–9
Koulunkäynti muuttuu monilta osin, kun oppilas siir-
tyy seitsemännelle luokalle. Luokanopettajan sijaan 
oppilasta opettavat useat eri aineenopettajat. Yksi 
aineenopettajista on nimetty oppilaan luokanvalvo-
jaksi tai ryhmänohjaajaksi,joka hoitaa luokan asioita 
ja pitää yhteyttä oppilaiden huoltajiin. 

Yläluokilla kaikki opiskelevat äidinkieltä ja kirjal-
lisuutta, toista kotimaista kieltä, englantia, mate-
matiikkaa, biologiaa, maantietoa, fysiikkaa, kemiaa, 
terveystietoa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, 
historiaa, yhteiskuntaoppia, musiikkia, kuvataidetta, 
käsityötä, liikuntaa, kotitaloutta ja valinnaisia aineita, 
joista yksi voi olla neljännellä luokalla alkanut A-kieli. 
Lisäksi kaikki saavat oppilaanohjausta. 

Oppilaanohjaus
Opettajat, oppilaanohjaaja sekä koulun muu hen-
kilöstö ohjaavat oppilasta koulunkäynnissä, oppi-
aineiden opiskelussa ja opintoja koskevien valinto-
jen sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Ohjauksella 
tuetaan oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitojen sekä 
omatoimisuuden kehittymistä. Ohjauksen yhtenä 
alueena on työelämään tutustuminen. Peruskoulun 
9. luokan oppilaiden lukuvuosisuunnitelmaan kuu-
luu kahden viikon työelämään tutustumisjakso, TET. 
Näitä voi olla myös 7.–8. vuosiluokkien aikana 2–5 
päivän tutustumisjaksoina.

Perusopetukseen valmistava opetus
Oppilas opiskelee valmistavassa opetuksessa, jos hän 
on vasta muuttanut Suomeen eikä voi vielä opiskel-
la suomen kielellä. Valmistavaa opetusta annetaan 
pienessä erillisessä ryhmässä tai tuetusti perusope-
tuksen ryhmässä. Opetuksen tarkoitus on oppia 
opiskelemaan suomen kielellä. Opetus sisältää ope-
tussuunnitelman mukaisia oppiaineita. Oppilas käy 
myös mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen 
tunneilla. Opettaja tekee oppilaalle henkilökohtaisen 
oppimissuunnitelman yhdessä huoltajien kanssa. 
Valmistava opetus kestää noin vuoden, jonka jälkeen 
oppilas siirtyy perusopetuksen ryhmään. 
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Koulunkäynnin 
käytännöt

Kouluvuosi ja lomat 
Koulun lukuvuosi jaetaan syys- ja kevätlukukauteen. 
Syyslukukausi alkaa elokuun puolessa välissä ja päät-
tyy joulukuussa ennen 24.12. Syyslukukaudella on 
muutama päivä syyslomaa ja lisäksi Suomen itse-
näisyyspäivä 6.12. on lomapäivä. Joululoma alkaa 
muutama päivä ennen jouluaattoa ja loma kestää 
uuden vuoden puolelle asti loppiaisen 6.1. yli. 

Kevätlukukausi alkaa tammikuussa, loppiaisen jäl-
keisenä työpäivänä, ja päättyy toukokuun lopussa tai 
kesäkuun alussa, viikolla 22. Kevätlukukaudella on 
viikon mittainen talviloma viikolla 8 ja pääsiäisloma 
maalis-huhtikuussa. Lisäksi vappu 1.5. ja helatorstai 
ovat lomapäiviä. Kevätlukukauden todistuksessa 
kerrotaan, milloin koulu alkaa syksyllä.

SYYSLUKUKAUSI

KESÄLOMA

Talviloma viikko 8

Pääsiäisloma 
Joululoma alkaa 
viimeistään 24.12.

Vappu 1.5.
(vapaa)

Helatorstai
(vapaa)

Koulut päättyvät
ja kesäloma alkaa 
viikko 22

Koulut jatkuvat
loppiaisen jälkeen 

Itsenäisyyspäivä 6.12.
(vapaa)

Syysloma

Koulut alkavat elokuussa

KEVÄTLUKUKAUSI

laille tarjotaan ilmainen ateria. Oppilaille kerrotaan 
koulun säännöistä. Säännöistä sovitaan yhdessä. 
Sääntöjen noudattaminen luo turvallisuutta ja viih-
tyisyyttä kouluun. 

Koululounas sisältää lämpimän ruoan lisäksi sa-
laattia tai raastetta, leipää ja maitoa, piimää tai vettä. 
Mikäli oppilas tarvitsee erityisruokavaliota tai hänen 
ruokavalionsa on eettisistä syistä rajoitettu, keitti-
ölle toimitetaan oppilaan tiedot erityisruokavalion 
tarpeesta erityisruokavaliolomakkeella. Vaativissa 
erityisruokavalioissa vaaditaan lisäksi lääkärinto-
distus. Lomakkeen ja toimintaohjeen saa koululta 
tai internetistä. 

Koulupäivän jälkeen lapsella tulisi olla kotona 
rauhallinen paikka, jossa hän voi tehdä läksynsä. 
Vanhemmat tukevat lapsen koulunkäyntiä olemalla 
kiinnostuneita hänen koulutyöstään. 

Vanhemmat voivat tukea lapsen koulunkäyntiä 
esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
•	 kannustamalla lastaan koulunkäyntiin
•	 olemalla kiinnostunut hänen oppimisestaan 

ja koulunkäynnistään
•	 tukemalla häntä realististen tavoitteiden 

asettamisessa
•	 pitämällä huolta lapsen levosta,  

ruokarytmistä ja kouluvarusteista

•	 yhdistämällä koulussa opittavia asioita arkeen: 
matematiikkaa voi harjoitella ostoksilla,  
uutisia voi lukea lehdestä  
ja niistä voi keskustella lapsen kanssa

•	 kannustamalla lasta omatoimisuuteen 
ja itsenäisyyteen iän ja kehitystason mukaan 

•	 pitämällä yhteyttä kouluun ja opettajiin
•	 osallistumalla oppimiskeskusteluihin 

ja vanhempaintapaamisiin.

Poissaolot
Lapsen sairastuessa tai ollessa muun syyn takia pois-
sa koulusta vanhempien pitää aina ilmoittaa heti 
kouluun. Koululle tarvitsee kertoa syy poissaoloon. 
Sairaan lapsen tulee levätä ja toipua kotona. 

Luokanopettaja voi myöntää enintään kolme päi-
vää kestävän loman. Pidempiin lomiin pitää hakea 
lupa ajoissa rehtorilta. Pitkään lomaan pitää myös 
olla pätevä syy. Vanhempien pitää valvoa pitkän 
loman aikana, että oppilas tekee opettajan mää-
räämät tehtävät. 

Eri uskontokunnilla ja kulttuureilla on omia juh-
lapäiviä. Mikäli lapsi ei tällaisena juhlapäivä voi tulla 
kouluun, on vanhempien haettava lapselle lupa olla 
poissa koulusta. 

Koulupäivä 

Koulupäivään on hyvä valmistautua nukkumalla 
kunnon yöunet ja syömällä aamiaisen. Koulumatka 
on tärkeä harjoitella yhdessä lapsen kanssa. 

Alakoulussa riisutaan yleensä ulkokengät pois, 
joten lapsella on hyvä olla sisäjalkineet. Oppilaalla 
on hyvä olla sellaiset vaatteet, että hänellä on läm-
min myös tuulisina ja kylminä päivinä. Syksyllä ja 
keväällä tarvitaan usein kumisaappaita ja talvella 
lämpimiä talvikenkiä.

Vanhempien on hyvä aluksi varmistaa, että lapsi 
on pakannut mukaansa päivän aikana tarvittavat 
oppikirjat, penaali ja liikuntavaatteet. Oppikirjat an-
netaan lainaan oppilaalle ja ne palautetaan takaisin 
koululle, kun oppilas ei enää tarvitse niitä. Liikunta-
vaatteet tulee valita sen mukaan, onko tunti sisällä 
vai ulkona ja varata vaatteet sen mukaan. 

Koulupäivän aikana on oppitunteja ja välitunteja. 
Lisäksi koulussa on ruokatunti, jonka aikana oppi-
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Koulun työntekijät 

Koulun työntekijöitä ovat rehtori, opettajat, oppilaan-
ohjaaja, koulunkäyntiavustajat, oppilashoitajat, kou-
lupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, 
koulusihteeri, keittiöhenkilökunta, toimitilahuoltajat 
ja kouluisäntä tai –emäntä.

Rehtori ja opettajat

Rehtori tai koulunjohtaja

Rehtori tai koulunjohtaja ohjaa koko koulun toimin-
taa opettajien ja muun kouluhenkilökunnan kanssa 
sekä tekee päätöksiä koulua ja sen toimintaa koske-
vissa asioissa.

Luokanopettaja ja luokanohjaaja

1.-6. luokalla oppilailla on oma luokanopettaja, joka 
vastaa opetuksesta. 7.-9. luokilla opetuksesta vas-
taavat aineenopettajat ja lisäksi oppilailla on luo-
kanohjaaja. 

Suomi toisena kielenä -opettaja

Suomi toisena kielenä –opettaja opettaa suomen 
kieltä ja tukee oppilasta opiskelemaan suomen kie-
lellä. Suomi toisena kielenä –opettaja voi tukea oppi-
laan suomenkielen opintoja koko peruskoulun ajan. 

Valmistavan opetuksen opettaja

Valmistavan opetuksen opettajat vastaavat opetuk-
sesta, kun oppilas on vasta muuttanut Suomeen. 
Valmistavan opetuksen opettajat opettavat varsi-
naisten oppiaineiden lisäksi opiskelutekniikoita ja 
suomen kieltä. 

Oman äidinkielen opettaja

Oman äidinkielen opettaja auttaa oppilaita ylläpi-
tämään ja kehittämään oman äidinkielensä moni-
puolista osaamista. Oman äidinkielen opettaja tukee 
oppilasta arvostamaan omaa kulttuuria.

Erityisopettaja

Jokaisessa koulussa on erityisopettaja, joka opettaa 
tukea tarvitsevia oppilaita omassa pienryhmässä tai 
luokassa samanaikaisopettajana. Erityisopettaja on 
opettajan ja vanhempien kanssa suunnittelemassa ja 
toteuttamassa tukitoimia. Erityisopettaja osallistuu 
koulun oppilashuoltotyöryhmään erityisopetuksen 
asiantuntijana.

Uskonnonopettaja 

Evankelisluterilaista ja ortodoksi uskontoa opettavat 
luokanopettajat ja 7.-9. luokilla uskonnon aineen-
opettajat. Lisäksi Vantaalla on neljän eri pienryhmäi-
sen uskonnon opettajia: katolinen, islam, buddha-
lainen ja Krishna-liikkeen uskonto. 

Oppilaanohjaaja 

7.-9. luokilla on oppilaanohjaaja, joka tukee oppi-
lasta opinnoissa sekä auttaa valinta- ja päätöksen-
tekotilanteissa. Ohjauksen tavoitteena on vahvistaa 
oppilaan elämänhallintaa ja kasvua kohti aikuisuutta 
sekä edistää oppilaan opiskelutaitojen kehittymistä 
ja antaa valmiuksia tehdä harkittuja valintoja. Huol-
tajalla on tarvittaessa mahdollisuus tulla keskustele-
maan oppilaanohjaajan kanssa oppilaan opiskeluun 
ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä. 

Koulunkäyntiavustaja ja oppilashoitaja

Kouluissa työskentelee koulunkäyntiavustajia ja op-
pilashoitajia. Heidän tehtävänään on tukea oppilasta 
itsenäiseen ja omatoimiseen toimintaan koulupäi-
vän aikana. 

Osa koulunkäyntiavustajista työskentelee iltapäi-
visin myös iltapäiväkerhoissa. Niissä kouluissa, joissa 
järjestetään vammaisten lasten päivätoimintaa, kou-
lunkäyntiavustajat ja oppilashoitajat työskentelevät 
aamuisin ja iltapäivisin päivätoiminnassa.

Oppilashuollon työntekijät 

Koulupsykologi

Koulupsykologi on lapsen psykologisen kehityksen ja 
tunne-elämän asiantuntija koululla. Kasvaminen, ke-
hittyminen ja oppiminen etenee usein kriisien kaut-
ta. Yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun muun 
henkilökunnan ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten 
tahojen kanssa tuetaan oppilasta vaikeuksien yli. 

Sekä oppilas itse että huoltajat voivat ottaa yhteyt-
tä suoraan koulupsykologiin ja tulla keskustelemaan 
huolta aiheuttavista asioista.

Mikäli oppilaan on koulun antamasta tuesta huoli-
matta vaikea edetä opinnoissaan, koulupsykologi voi 
huoltajien luvalla käyttää psykologisia tutkimusme-
netelmiä (esim. haastatteluja, kyselyjä sekä kirjallisia 
ja suullisia tehtäviä) mahdollisten oppimisvaikeuk-
sien selvittämiseksi.

Koulukuraattori 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Oppi-
laat voivat mennä koulukuraattorin luo kertomaan 
huolistaan ja miettiä ratkaisuja kuraattorin kans-
sa yhdessä. Koulukuraattorin tehtävänä on edistää 
koko kouluyhteisön sosiaalista hyvinvointia sekä 
tukea oppilaiden koulunkäyntiä. Vanhemmat voivat 
ottaa koulukuraattoriin yhteyttä esim. puhelimitse 
tai Wilman kautta. Koulukuraattori on vanhempiin 
yhteydessä hoitaessaan koulussa lapsen asioita. Kou-
lukuraattori haluaa tehdä yhteistyötä vanhempien 
kanssa lapsen koulunkäynnin sujumiseksi parhaalla 
mahdollisella tavalla. Koulukuraattori voi esim. auttaa 
lasta löytämään sopivan harrastuksen tai selvittää 
kaveriasioita koulussa.

Kouluterveydenhoitaja 

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaan hy-
vinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen seuraa-
minen, arviointi ja tukeminen sekä ongelmien var-
hainen toteaminen.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat ja heidän 
huoltajansa joka vuosi, koululääkäri 1., 5. ja 8. luo-
kalla. Valmistavan luokan terveystarkastuksessa 
tehdään seuraavat fysiologiset mittaukset: paino, 
pituus, arvioidaan puberteettikehitystä, otetaan 
lähi- ja kaukonäkö, tutkitaan kuulo, mitataan veren-
paine ja pulssi.

Koulutapaturman sattuessa tai äkillisesti sairastu-
nut lapsi voi hakeutua kouluterveydenhoitajan vas-
taanotolle koulupäivän aikana ilman ajanvarausta.
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Oppimisen ja 
koulunkäynnin tuki

Jokaisella lapsella on oikeus saada kaikkina koulu-
päivinä laadukasta opetusta sekä ohjausta ja tukea 
oppimiseen ja koulukäyntiin.

Jos lapsellanne on vaikeuksia koulussa, asia kan-
nattaa ottaa puheeksi lapsen opettajan kanssa. Yh-
teydenotto voi tulla myös koulusta. Koti ja koulu sel-
vittävät yhdessä, mistä vaikeudet johtuvat ja koulu 
järjestää lapselle tukea mahdollisimman varhain.

Oppimisen tukimuodot
Oppilaalla on oikeus saada riittävää kasvun ja op-
pimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tukitoi-
met valmistellaan ja toteutetaan yhdessä oppilaan 
ja oppilaan huoltajien kanssa.

Tukiopetus pyritään aloittamaan ennakoidusti jo 
ennen kuin suurempia oppimisen ja opiskelun es-
teitä pääsee syntymään. Tukiopetusta annetaan joko 
oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Tukiope-
tusta annetaan tarvittaessa myös lapsen omalla äi-
dinkielellä. 

Osa-aikaisella erityisopetuksella parannetaan 
oppimisedellytyksiä ja ehkäistään oppimisen eri alu-
eisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista eri-
tyisopetusta annetaan, mikäli lapsella on esimerkiksi 
kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaike-
uksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, 
vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa 
tai koulunkäynnissä. 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan saman-
aikaisopetuksena, pienryhmässä tai joskus yksilö-
opetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoit-
teet ja sisällöt sovitetaan lapsen saamaan muuhun 
opetukseen.

Joustavilla opetusjärjestelyillä voidaan tukea lasta. 
Jakotunneilla ja palkkitunneilla pyritään mahdollis-
tamaan opiskelu pienemmissä ryhmissä. 

Palkkitunneilla tarkoitetaan sitä, että saman op-
piaineen tunnit järjestetään lukujärjestyksellisesti 
samaan aikaan yhdellä luokka-asteella.

Eriyttäminen on opetukseen kuuluva keino ottaa 
huomioon opetusryhmän tarpeet ja lapsen erilaisuus. 
Eriyttäminen voi kohdistua muun muassa opetuk-
sen sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja 
-menetelmiin, työtapoihin sekä koulu- ja kotitehtä-
vien määrään ja niihin käytettävissä olevaan aikaan.

Oppilashuolto ja 
oppilashuoltoryhmä
Oppilashuoltotyötä tekevät kaikki koululla työsken-
televät aikuiset tukemalla oppilaiden terveyttä, hy-
vinvointia, turvallisuutta, koulunkäyntiä ja oppimista.

Oppilashuoltotyötä koululla koordinoi oppilas-
huoltoryhmä, jonka jäseniä ovat rehtori, erityis-
opettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, 
koulupsykologi ja yläkouluilla oppilaanohjaaja. Op-
pilashuoltoryhmässä käsitellään koko kouluyhteisön, 
ryhmien ja yksittäisten oppilaiden asioita. Vanhem-
mille kerrotaan etukäteen, jos heidän lapsensa asiaa 
käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Huoltajat voivat 
myös halutessaan tulla keskustelemaan oman lap-
sensa tilanteesta oppihuoltoryhmän kanssa.

Koulun työntekijät ovat vaitiolovelvollisia oppi-
laan ja hänen perheensä henkilökohtaisista asioista.

Arviointi ja todistukset

Oppilaan arviointi
Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppi-
laan oppimista. Kaikissa kouluissa oppilas saa vuo-
den aikana ainakin kaksi väliarviointia, joista toinen 
toteutetaan arviointikeskusteluna. Kouluvuoden 
päätteeksi annetaan lukuvuositodistus. Lisäksi pa-
lautetta annetaan oppituntien yhteydessä. Vantaalla 
oppilaat arvioidaan viidenteen luokkaan asti sanal-
lisesti ja kuudennesta luokasta alkaen numeroar-
vostelulla. Arvioinnissa oppilasta ei verrata toisiin 
oppilaisiin vaan oppilaan osaamista, työskentelyä 
ja käyttäytymistä verrataan opetussuunnitelmassa 
tai oppilaan omassa opinto-ohjelmassa asetettuihin 
tavoitteisiin. Lisäksi oppilasta ohjataan ja kannuste-
taan ensimmäisestä luokasta alkaen itsearviointiin. 

Oppilasta arvioidaan päivittäin suullisesti. Arvioin-
nin tarkoitus on tukea, ohjata ja kannustaa oppilasta. 
Oppilasta halutaan kannustaa pääsemään tavoittei-
siin. Oppilasta arvioidaan, jotta hän saa tietää, miten 
voisi parantaa oppimistaan ja edistyä opinnoissaan. 

Arviointikeskustelu ja itsearviointi
Vanhemmat, oppilas ja opettaja tapaavat yleensä 
muutamia kertoja lukuvuodessa ja keskustelevat 
siitä, miten oppilas on päässyt tavoitteisiin. Samalla 
voidaan miettiä seuraavia tavoitteita, joihin oppilaan 
pitäisi pyrkiä. Vanhempien tuki oppilaalle on tärkeä.

Arviointiin kuuluu myös, että oppilas arvioi omaa 
käyttäytymistään ja oppimistaan. Arviointi merkitään 
muistiin ja näytetään vanhemmille. 

Todistukset
Oppilaalle annetaan lukuvuositodistus keväällä, kun 
lukuvuosi päättyy. Lukuvuoden aikana annetaan 
lisäksi välitodistuksia. Yläkoulussa voidaan antaa 
jokaisen jakson päättyessä jaksotodistus. Muita pe-
rusopetuksessa käytettäviä todistuksia ovat osallistu-
mistodistus, erotodistus ja päättötodistus. Päättöto-
distuksen saa perusopetuksen päättymisen jälkeen, 
jos oppilas on suorittanut koko perusopetuksen 
oppimäärän.
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Iltapäivätoiminta, 
koulun kerhotoiminta 
ja harrastukset

Iltapäivätoiminta 
Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa, 
jossa lapsilla on mahdollisuus leikkiä, tehdä läksyjä ja 
osallistua erilaisiin toimintatuokioihin. Iltapäiväker-
hoissa toimitaan sekä sisä- että ulkotiloissa. Kerhos-
sa syödään välipala. Iltapäivätoimintaa järjestetään 
päivittäin kouluissa tai niiden lähellä olevissa tiloissa. 
Toiminta alkaa koulupäivän päätyttyä.

Iltapäiväkerhot on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan 
oppilaille sekä oppilaille, joilla on erityisen tuen pää-
tös. Etusijalla kerhopaikkoja myönnettäessä ovat 1. 
vuosiluokan oppilaat. Toimintaan haetaan jo keväällä. 

Iltapäivätoiminta päättyy joko kello 16.00 tai kel-
lo 17.00. Toiminta-aika valitaan koko lukuvuodeksi. 
Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina. 

Iltapäivätoiminta on maksullista. 4 tunnin toimin-
ta maksaa 80 euroa kuukaudessa 5 tunnin toiminta 
maksaa 110 euroa kuukaudessa. (Hintojen muutok-
sista tiedotetaan erikseen).

Koulun kerhotoiminta
Vantaalla järjestetään koulun kerhotoimintaa 1.–9. 
vuosiluokkien oppilaille. Koulun kerhotoiminta on 
oppilaille vapaaehtoista ja maksutonta. Toimintaa 
järjestetään yleensä koulupäivän jälkeen koulujen 
tai lähialueiden tiloissa. Kerhotarjonnan määrä ja 
sisällöt vaihtelevat kouluittain. Kerhojen ohjaajina 
toimii mm. opettajia, nuoriso- ja liikuntapalveluiden 
työntekijöitä, järjestöjen ja seurojen ohjaajia ja muita 
asiantuntevia aikuisia. Oman koulun kerhotoimin-
nasta saa tietoa koulun tiedotteista ja opettajilta.

Muut harrastukset 
Nuorisopalveluilla on myös iltapäivisin toimintaa 
varhaisnuorille ja nuorille. Nuorisotalon ja asukas-
puiston ohjaajat neuvovat asiassa. 

Lisäksi urheiluseuroilla on monenlaisia kerho-
ja. Urheiluseurat laittavat ilmoituksia koulujen ja 

urheiluhallien ilmoitustauluille ja urheiluseurojen 
nettisivuille, joista näkee yhteystiedot. Kerhot ovat 
maksullisia.

Sanataidekoulussa lapset saavat opetusta kirjoit-
tamisessa, ja kuvataidekoulussa opetellaan piirtämis-
tä, maalaamista ja savitöiden tekoa. Musiikkiopisto 
tarjoaa opetusta pianon, viulun, huilun ja monen 
muun soittimen soittamiseen. Sanataide- ja kuva-
taidekouluun sekä musiikkiopistoon pyritään ja ne 
ovat maksullisia kouluja. 

Kodin ja koulun välinen 
yhteistyö 
Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisi-
jainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen koulun-
käynnin, oppimisen sekä kasvun ja kehityksen tuke-
misessa kodin ja koulun tiivis yhteistyö on tärkeää. 

Tämän yhteistyön perusta on arkinen yhteyden-
pito kodin ja koulun välillä joko reissuvihon, Wilman 
(tietokoneohjelma, jonka avulla huoltajat ja koulun 
työntekijät voivat lähettää toisilleen viestejä ja tie-
dotteita) välityksellä tai puhelimitse. Huoltajat saa-
vat Wilman käyttöön tarvittavat salasanat koululta.

Yhteisiä keskusteluja ja neuvotteluja järjestetään 
aina tarpeen tullen, mutta vähintään kerran lukuvuo-
dessa. Mikäli tarvetta, koulu tilaa yhteisiin keskuste-
luihin tulkin. Tulkit ovat vaitiolovelvollisia oppilaiden 
ja heidän perheittensä asioista.

Koulussa järjestetään myös yhteisiä tilaisuuksia, 
joihin vanhemmat kutsutaan mukaan. Olisi hyvä, 
että vanhemmat osallistuisivat myös näihin luokan 
ja koulun yhteisiin vanhempainiltoihin ja muihin 
tapahtumiin, koska niissä on mahdollisuus tutustua 
paremmin koulun työntekijöihin ja toisten lasten van-
hempiin. Näissä tilaisuuksissa saa hyödyllistä tietoa 
lasten koulunkäyntiin liittyen ja vanhemmat voivat 
myös esittää kysymyksiä ja toiveita.

Vanhempainyhdistykset 
Kouluissa toimii vanhempainyhdistyksiä, joiden kaut-
ta vanhemmat voivat vaikuttaa koulun toimintaan. 
Rehtori kuulee yhdistyksen ehdotuksia esimerkiksi 
lukuvuosisuunnitelman valmistelussa ja järjestys-
sääntöjä muutettaessa. Vanhempainyhdistys voi 
ottaa kantaa myös muihin koulun asioihin ja osallis-
tuu koulun toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. 

Lisäksi Vantaalla toimii Vantaan vanhempainyhdis-
tysten alueyhdistys VANVARY ry:n. Sen tarkoitukse-
na on toimia vantaalaisten vanhempainyhdistysten 
yhteistyöelimenä, edistää huoltajien, koulujen ja 
hallinnon välistä yhteistyötä sekä tuoda vanhem-
painyhdistysten kannanottoja esille lasten ja nuorten 
koulutusta ja kasvatusta koskevissa asioissa. 

Oman äidinkielen tukeminen
Oma äidinkieli on ajattelun ja tunne-elämän perusta. 
Näin ollen hyvä oman äidinkielen osaaminen tukee 
myös lapsen koulunkäyntiä ja oppimista sekä uusien 
kielien omaksumista. Monikielisyys on tärkeä sosi-
aalinen voimavara niin lapsena kuin aikuisenakin.

Oma äidinkieli on tärkeä väline perheenjäsenten 
välisessä kommunikaatiossa sekä lasten ollessa pie-
niä että heidän kasvaessaan nuoriksi.

Samoin yhteydenpito sukulaisiin ja samaa kieltä 
puhuviin ystäviin on helpompaa. 

Koulussa lapsi tai nuori saa oman äidinkielen ope-
tusta, mutta vanhemmat ovat tärkeimpiä lapsen ja 
nuoren oman kielen kehittämisestä. Vanhemmat voi-
vat tukea oman äidinkielen kehittymistä puhumalla 
lapselle ja nuorelle omaa äidinkieltä. Vanhemmat voi-
vat esimerkiksi lukea kirjoja ja kertoa tarinoita omal-
la äidinkielellä johdonmukaisesti ja monipuolisesti. 
Kirjojen lukeminen ja tarinoiden kertominen omalla 
äidinkielellä opettaa lapselle uusia sanoja ja kehittää 
lapsen ajattelua. Yhteiset luku- ja tarinankertomisen 
hetket ovat tärkeitä myös lapsen ja aikuisen vuoro-
vaikutuksen kannalta. Vanhemmat voivat kannustaa 
lasta tai nuorta puhumaan omaa äidinkieltä samaa 
kieltä puhuvien sukulaisten ja tuttavien kanssa.
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Yhteystietoja

Luokanopettaja  __________________________________________

Opettajainhuone  _________________________________________

Koulusihteeri  ____________________________________________

Rehtori  _________________________________________________

Oman äidinkielen opettaja  _________________________________

Oman uskonnon opettaja  __________________________________

Suomi toisena kielenä -opettaja  _____________________________

Erityisopettaja  ___________________________________________

Kouluterveydenhoitaja ____________________________________

Koulukuraattori  __________________________________________

Koulupsykologi  __________________________________________

Oppilaanohjaaja __________________________________________

Perusopetuksen jälkeen

Perusopetuksen lisäopetus 
eli kymppiluokka

Perusopetuksen jälkeen nuori voi opiskella vielä yh-
den vuoden kymppiluokassa, jos hän ei ole saanut 
toisen asteen opiskelupaikkaa. Kymppiluokalla opis-
kellaan samoja asioita kuin peruskoulussa ja siellä 
voidaan parantaa peruskoulun päättötodistuksen 
arvosanoja. Kymppiluokan jälkeen nuori voi hakea 
uudestaan yhteishaussa toisen asteen koulutuksiin. 

Ammatilliseen peruskoulutukseen 
ohjaava ja valmistava koulutus
Ammattistartti on suunnattu nuorille, jotka ovat 
kiinnostuneita ammatillisesta koulutuksesta. Am-
mattistartilla perehdytään ammatillisen koulutuksen 
tarjoamiin vaihtoehtoihin ja erilaisiin ammatteihin. 
Lisäksi koulutuksessa tutustutaan eri työpaikkoihin 
ja osallistutaan työelämäjaksoille. Starttivuoden aika-
na ammatilliseen koulutukseen tutustumisen lisäksi 
voi suorittaa ammatillisen koulutuksen opintoja va-
linnaisina vaihtoehtoina. Lisäksi ammattistartilla voi 
korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja samoin 
kuin kymppiluokilla, mutta rajoitetummin. 

Maahanmuuttajien 
ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistava koulutus (mava)

Koulutus on suunnattu ammattiopinnoista kiinnos-
tuneille maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka 
tarvitsevat vahvistusta suomen kielen taitoihinsa ja 
ammatinvalintaansa. Tavoitteena on antaa valmiuk-
sia, joilla on mahdollista opiskella ammattiin.

Koulutuksessa opitaan suomen kieltä ja tutustu-
taan eri ammattialoihin. Lisäksi opiskellaan mate-
matiikkaa, tietotekniikkaa ja yhteiskuntatietoutta. 
Opiskeluvuoden aikana saa tukea opintoja ja am-
mattia koskevissa valinnoissa.

Nuorten työpajat 16–24-vuotiaille
Nuorten työpajat on tarkoitettu vantaalaisille 
16–24-vuotiaille työttömille nuorille. Pajoille voivat 
hakeutua ensisijaisesti vailla ammatillista koulutusta 
olevat tai peruskoulun, ammatillisen koulutuksen tai 
lukion keskeyttäneet nuoret.

Toisen asteen 
ja korkea-asteen koulutus
Perusopetuksen jälkeen oppilas voi hakea toisen 
asteen opintoihin, eli ammatilliseen kouluun tai 
lukioon. Näihin koulutuksiin haetaan yhteishaussa 
9. luokalla. Molemmissa koulutuksissa opiskeluaika 
on noin kolme vuotta. Suoritettuaan toisen asteen 
koulutuksen nuori voi hakea opiskelemaan korkea-
asteelle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 
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