
Koulun arjen opas:  
tietoa huoltajille

Aikataulu 

Suomessa aikataulut ovat tärkeitä. Oppilaan pitää lähteä kotoa kouluun niin aikaisin, että oppilas ei myöhästy. 
 
Oppilas saa koulusta lukujärjestyksen. Lukujärjestys eli lukkari kertoo, mihin aikaan koulu alkaa ja loppuu. 
Yleensä lukujärjestys löytyy myös Wilmasta. Alla on esimerkki lukujärjestyksestä.

Kello Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8.15–9.00 X X X X

9.00–9.45 X X EN X X

10.15–11.00 X X EN X X

11.00–12.00
Ruokailu klo 11.10

X X X X X

12.30–13.15 MU X LI X

13.15–14.00 MU X LI

Näin luet lukujärjestystä:  
 
Kello-sanan alla ovat oppituntien alkamis- ja loppumisajat. Ensimmäinen tunti siis alkaa klo 8.15 ja loppuu  
klo 9.00. Jos on ilmoitettu vain yksi aika, se on oppitunnin alkamisaika. Yksi oppitunti kestää 45 minuuttia.  
Jos oppitunti alkaa klo 8.00, se loppuu klo 8.45.  
 
Oppitunnin jälkeen on yleensä 15 minuutin välitunti. Välitunti tarkoittaa taukoa. Oppitunteja voi olla myös kaksi 
yhdessä. Kahden oppitunnin jälkeen välitunti on 30 minuuttia. 
 
Lukujärjestyksessä X tai muu kirjoitus tarkoittaa oppituntia. Tässä lukujärjestyksessä koulu alkaa maanantaina 
klo 8.15 ja loppuu klo 14. Tiistaina on sama aikataulu. Keskiviikkona koulu alkaa klo 8.15 ja loppuu jo klo 12.00. 
Torstaina koulu alkaa klo 8.15 ja loppuu klo 14.00. Perjantaina koulu alkaa klo 9.00 ja loppuu klo 13.15. 
 
Oppiaineet kirjoitetaan monesti lyhenteinä. Alla ovat yleisimmät lyhenteet. Kaikilla luokka-asteilla ei opiskella 
kaikkia oppiaineita. 
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AI  =  äidinkieli 
S2  =  suomi toisena kielenä 
EN  =  englanti 
MA  =  matematiikka 
BI  =  biologia 
GE  =  maantieto 
YM  =  ympäristöoppi 

FY  =  fysiikka 
KE  =  kemia 
TE  =  terveystieto 
UE/UO/ISL = uskonto 
EL  =  elämänkatsomustieto 
HI  =  historia 
YH  =  yhteiskuntaoppi 

MU  =  musiikki 
KU  =  kuvataide 
KS  =  käsityö 
LI  =  liikunta 
KO  =  kotitalous 
OP  =  oppilaanohjaus 
VAL =  valinnaiset opinnot



Esimerkin lukujärjestyksessä maanantaina kaksi viimeistä tuntia on merkitty lyhenteellä MU. Se tarkoittaa, että 
maanantain kahdella viimeisellä tunnilla on aina musiikkia.  
 
Pienillä oppilailla tai valmistavassa opetuksessa lukujärjestyksessä ei aina lue oppiaineiden nimiä. Esimerkiksi 
matematiikkaa voi olla eri viikoilla eri aikaan.  
 
Ruokailu on osa koulupäivää. Tässä esimerkissä ruokailu on keskellä oppituntia. Syömässä käydään oppitunnin 
aikana. Ruoka on ilmainen. 

Oppitunneilla 
 
Oppitunneilla oppilaan kannattaa osallistua aktiivisesti. Opettaja arvioi oppilaan osaamista ja oppimista myös 
sen perusteella, kuinka hyvin oppilas pystyy osallistumaan opetukseen. 
 
On tärkeää, että oppilas voi pyytää apua silloin, kun ei osaa tai ei ymmärrä. Opettaja auttaa mielellään.  
 
Koulupäivän aikana oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, tekee rauhallisesti töitä omalla paikalla tai suun-
nittelee ja tekee projekteja yhdessä muiden oppilaiden kanssa. On tärkeää, että oppilas osaa tehdä töitä ohjeen 
mukaan.  
 
Alla on lyhyet kuvaukset yleisistä työtavoista. 
 
Opetuskeskustelu 
Opetuskeskustelussa opettaja ohjaa ryhmän yhteistä keskustelua opetuksen tavoitteiden mukaisesti. Koko 
ryhmä on vastuussa keskustelun etenemisestä ja siinä etsitään yhdessä erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja. 
Koko ryhmän keskusteluissa tapana on yleensä pyytää puheenvuoroa viittaamalla eli nostamalla käsi pystyyn. 
Opettaja tai muu sovittu puheenjohtaja antaa puheenvuorot. 
 
Esittävä opetus 
Esittävää opetusta käytetään paljon silloin, kun opettaja esittelee oppilaille jonkin uuden asian. Opettaja voi esi-
merkiksi antaa oppilaille tietoa aiheesta ja oppilaat tehdä esityksestä muistiinpanoja ja tarkentavia kysymyksiä. 
 
Ryhmätyö 
Ryhmätyössä pieni ryhmä tekee yhdessä jonkin sovitun tehtävän tai suuremman projektin. Ryhmätöitä käyte-
tään monenlaisissa tehtävissä. Tärkeää on seurata tarkoin työlle annettua ohjetta. Jokainen ryhmän jäsen on 
vastuussa ryhmänsä työskentelystä. 
 
Ilmiöopetus 
Ilmiöopetus tarkoittaa, että oppilaat tutkivat ja opiskelevat jotakin asiaa. Oppilaalla on suuri vastuu työn suun-
nittelusta ja etenemisestä. Opettaja auttaa ja ohjaa työskentelyä. Työ on usein pitkä. Oppilaat tekevät työtä 
monta päivää.
 
Itsenäinen työskentely 
Uutta asiaa harjoitellaan usein itsenäisen työskentelyn avulla. Oppilaalla voi olla tehtäväkirja tai -moniste. 
Tehtäväkirjassa tai monisteessa on harjoituksia. Itsenäisen työskentelyn aikana oppilaan pitää keskittyä ja olla 
huolellinen. Itsenäinen työskentely on usein hiljaista. Muiden oppilaiden keskittymistä ei saa häiritä. 
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Välitunnit 

Oppilailla on koulussa joka päivä myös taukoja eli välitunteja. 
 
Yleensä välitunnilla pitää mennä ulos. Välitunnin aikana ei saa poistua koulun pihasta. Joissakin kouluissa voi 
olla myös osan tai kaikki välitunnit sisällä. 

Välitunnilla on aina yksi tai useampi opettaja. Kaikkien aikuisten ohjeita pitää noudattaa.  

Kotitehtävät 

Oppilaat saavat kotitehtäviä eli läksyjä. On tärkeää, että oppilas tekee kotitehtävät. Kotitehtävät on suunniteltu 
niin, että oppilas osaa tehdä kotitehtävät itse. 

Vanhemman pitää varmistaa, että oppilas tekee tehtävät. Kotona voi esimerkiksi 
• sopia tietyn ajan päivästä, jolloin kotitehtävät aina tehdään 
• varmistaa, että tehtävien tekemistä varten löytyy rauhallinen paikka ja tarvittavat välineet 
• pyytää joka päivä lapsen kotitehtävät katsottavaksi 
• puhua lapselle koulutöistä ja kotitehtävistä ja kertoa hänelle, että äiti/isä pitää niitä tärkeinä. 
 
Jos kotitehtävät tuntuvat lapselle monta kertaa liian vaikeilta, pitää kertoa opettajalle. 

Sairastuminen 
 
Sairaana ei saa tulla kouluun. Jos oppilas on aamulla sairaana, hänen pitää jäädä kotiin.  
 
Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, lapsi pitää hakea kotiin. Opettaja ei voi lähettää oppilasta yksin 
kotiin. Jos koulusta ilmoitetaan, että lapsi on sairastunut, huoltajan pitää hakea lapsi heti.  

Poissaolot 
 
Suomessa on oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus tarkoittaa, että kouluikäisten lasten pitää käydä koulua.  
Koulusta voi olla pois vain tärkeästä syystä. 
 
Jos oppilas sairastuu, poissaolosta pitää ilmoittaa heti saman päivän aamuna puhelimella tai Wilmassa.  
Koulu kertoo, mikä on paras tapa ilmoittaa sairaspoissaoloista.  
 
Jos lapsen pitää olla pois koulusta muusta syystä kuin sairastumisen takia, poissaololle pitää pyytää lupa etu-
käteen. Jos on esimerkiksi lääkäriaika koulupäivän aikana, opettajalle pitää ilmoittaa poissaolon syy ja tarvitta-
va aika. Jos se on mahdollista, lapsen pitää olla pois vain osa koulupäivästä.  
 
Opettaja voi antaa vapaata 1-5 päivää. Sitä pidempi poissaolo pitää hyväksyttää rehtorilla.  
 
Lomamatkat ja muut pidemmät poissaolot kotoa pitäisi tehdä koulun loma-aikoina. 
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Riitatilanteet 

Joskus oppilaille tulee riitaa. Koulun henkilökunta opettaa oppilaille tapoja, joilla riitatilanteita saadaan ratkais-
tua ennen kuin ne muuttuvat isoiksi riidoiksi. Jos riitaa ei saada ratkaistua oppilaiden omin voimin tai tilanne on 
vaarallinen, oppilaiden pitää hakea aikuinen apuun.  
 
Vaarallisessa tilanteessa oppilaan pitää lähteä pois ja etsiä aikuinen, joka voi auttaa. Lyödä ei saa. 
 
Riitatilanteita selvitetään niin, että aikuinen puhuu kaikkien riidassa mukana olleiden kanssa. Aikuiset voivat 
haastatella tilanteen nähneitä muita oppilaita. Aikuiset haluavat ymmärtää, mitä tapahtui. Aikuinen käy läpi 
riidassa olleiden oppilaiden kanssa, miten riita eteni ja miten sen olisi voinut eri kohdissa lopettaa.  
 
Jos on satuttanut tai loukannut toista, pitää pyytää anteeksi. Anteeksi pitää pyytää, jos satuttaa, vaikka ei itse 
olisi aloittanut riitaa. Jos riita on vakava, opettaja soittaa kotiin. Riidan osapuolille saattaa tulla myös muita seu-
rauksia. Mahdolliset seuraukset ja keskustelut kodin ja koulun välillä ovat oppilaan, perheen ja opettajan välisiä. 
Keskusteluista ei tiedoteta riidan muita osapuolia. 

Kiusaaminen 

Kiusaaminen ei ole sallittua. Kiusaamisen erottaa riidasta se, että kiusaaminen on toistuvaa, se kohdistuu 
yhteen ja samaan oppilaaseen, sen tarkoitus on jollakin tavalla vahingoittaa tai aiheuttaa pahaa mieltä ja tilan-
teessa kiusattavan on vaikea puolustautua.  
 
Jos epäilet, että lastasi kiusataan, kerro opettajalle tai luokanvalvojalle. 

Kodin ja koulun yhteistyö 
 
Lapsen koulunkäynti on kodin ja koulun yhteistyötä. Kodin tuki on tärkeä koulutyölle. 
 
Lapsen koulunkäyntiä voi auttaa monella eri tavalla. 
• Kerro opettajalle kaikki lapsen elämään vaikuttavat asiat. 
• Tule aina paikalle, kun opettaja pyytää tapaamiseen koululle. Jos opettajan antama aika ei sovi sinulle, 
 pyydä opettajalta uusi aika. Voit myös ehdottaa sinulle sopivaa aikaa. 
• Pyydä tapaamista opettajan kanssa, jos sinulla on kysymys tai ongelma. 
• Ole kiinnostunut lapsesi koulunkäynnistä. Kysele lapselta koulusta. Keskustele lapsen kanssa hänen 
 koulupäivästään. 
• Huomaa lapsen pienikin oppiminen. Kehu lasta hyvästä työstä. 
 
Voit auttaa lasta oppimaan lukemaan ja puhumaan suomea, vaikka et itse osaisi suomea. Voit 
• pyytää kaikkia perheessä lukemaan millä tahansa kielellä 
• kertoa tarinoita tai laulaa lapselle 
• huomata suomen kieltä ympäristössä  
• käydä lapsen kanssa kirjastossa. 
 
Joskus opettaja lähettää kotiin viestin ja kertoo tilanteesta, jossa on ollut ongelmia. Opettaja toivoo, että puhut-
te asiasta lapsen kanssa kotona. Vahvistamalla kotona koulun viestiä tuet lapsen sosiaalisten taitojen kehitystä.
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Kouluvuoden juhlat 

Suomalaisessa koulussa on perinteisiä juhlia, kuten joulujuhla, kevätjuhla ja itsenäisyyspäivän juhla. Juhlat ovat 
osa opetusta ja koulupäivää. 

Juhlia varten tehdään paljon valmisteluja. Monilla oppilailla on juhlan aikana erityistehtäviä. Opettajan on tär-
keää tietää mahdollisimman aikaisin, jos esimerkiksi matkan takia oppilas aikoo pyytää juhlapäivää vapaaksi. 

Joulujuhla tai kevätjuhla ovat vanhoja suomalaisia perinteitä. Jos juhlassa lauletaan esimerkiksi uskonnollinen 
laulu, se ei silti ole Suomen lain mukaan uskonnon harjoittamista.   

Joulujuhla 

Suomen kouluissa vietetään syyslukukauden lopussa joulujuhla. Se on koko koulun yhteinen juhla. Joulujuhla on 
vanha suomalainen perinne ja osa suomalaista kulttuuria.  

Koulun oppilaat valmistavat juhlaan esityksiä. Koko koulu osallistuu juhlatilan koristeluun ja muihin juhlavalmis-
teluihin. Juhlapäivänä kaikilla on juhlavaatteet.

Joulujuhlassa voidaan laulaa jokin uskonnolliseen perinteeseen liittyvä laulu tai juhlassa voi olla suomalaisia 
jouluperinteitä. Joulujuhla on kuitenkin tarkoitettu kaikille koulun oppilaille eikä se ole uskonnollinen juhla. 
Kaikkien oppilaiden tulee osallistua joulujuhlaan. 

Kevätjuhla 

Suomessa kouluvuosi loppuu aina viikon 22 lauantaina. Koulua on yhden kerran siis myös lauantaina. Useimmi-
ten viimeisenä koulupäivänä vietetään koulun kevätjuhla.  

Kevätjuhlassa juhlitaan koko kouluvuotta. Juhlaa varten koulussa valmistellaan esityksiä. Juhlassa myös sano-
taan hyvästit koulunsa lopettavien luokka-asteiden oppilaille. Juhlapäivänä kaikilla on juhlavaatteet. 

Koko koulun juhlan lisäksi oppilaat saavat lukuvuositodistuksen.  

Jos oppilas ei pääse kouluun viimeisenä päivänä, hänen pitää tuoda koululle etukäteen kirjekuori lukuvuosito-
distuksen toimittamista varten. Kirjekuoreen pitää kirjoittaa oppilaan nimi ja osoite. Kirjekuoressa pitää olla 
postimerkki. Todistuksen voi myös hakea koulusihteeriltä erikseen sovittuna ajankohtana. 

Itsenäisyyspäivän tanssiaiset 4. luokkalaisille 

Suomi juhlii itsenäisyyspäiväänsä 6.12. Joka vuosi ennen virallista itsenäisyyspäivää helsinkiläiskoulujen neljäs-
luokkalaiset kutsutaan pormestarin isännöimään itsenäisyysjuhlaan. Jokainen oppilas saa Finlandia-talossa 
tanssittavaan juhlaan henkilökohtaisen kutsukortin pormestarilta.  
 
Itsenäisyysjuhlaa varten valmistaudutaan kouluilla monen viikon ajan. Oppilaat opettelevat tansseja ja juhlaan 
kuuluvia käytöstapoja. Juhlapäivänä oppilaiden toivotaan pukeutuvan siisteihin, juhliin sopiviin vaatteisiin.  
 
Juhlassa pormestari ottaa vieraat vastaan. Vieraille tarjotaan suolaista ja makeaa syötävää. Pormestari pitää 
puheen. Kaksi neljäsluokkalaista pitävät puheet. Puheiden jälkeen lauletaan yhdessä Suomen kansallislaulu. 
Joka vuosi juhlassa on yllätysvieras, joka esiintyy vieraille. Konsertin jälkeen alkavat tanssiaiset. 

Oppilaat esittävät tanssit myös oman koulunsa oppilaille ja vanhemmilleen. 

Jos oppilas ei saa esimerkiksi uskonnon takia tanssia, tanssiaisiin ei tarvitse osallistua. Koulu järjestää oppilaal-
le muuta tekemistä harjoitusten ja juhlan ajaksi. Jos oppilas ei saa tanssia, vanhemman pitää puhua opettajalle. 

5



Uimaopetus koulussa  

Koulussa opetellaan elämän kannalta tärkeitä taitoja.Uimataidon oppiminen on kirjattu opetussuunnitelmaan. 
Kun osaa uida, on turvallista olla vedessä ja veden äärellä. 
 
Uimaopetus on tärkeä osa koulujen liikunnan opetusta. Koulujen järjestämän uimaopetuksen tavoitteena on 
yhdeksänteen luokkaan mennessä opettaa oppilaat uimaan ja pelastautumaan vedestä.  
1.–2. luokan aikana tutustutaan vesiliikuntaan ja varmistetaan alkeisuimataito  
3.–6. luokan aikana opetetaan uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä  
7.–9. luokan aikana vahvistetaan opittuja taitoja. 
  
Oppilas osallistuu luokkansa kanssa uimaopetukseen 3-5 kertaa lukuvuoden aikana. Uimaopetusta antavat 
siihen erikoistuneet opettajat, uimista valvoo myös oppilaiden oma opettaja. 
 
Uintipäivinä oppilas tarvitsee mukaansa 
• tytöllä uimapuku tai pojalla uimahousut
• shampoo 
• pyyhe  
• muovikassi 
Tytöille ja pojille on uimahallissa erilliset pukuhuoneet, suihkutilat ja saunat. Ohjeet uimahallissa toimimiseen on 
hyvä käydä kotona läpi ennen uimaopetukseen osallistumista: 

1. Riisu vaatteet pukuhuoneessa. Jätä vaatteet pukuhuoneeseen.  
2. Älä pue uima-asua vielä. Voit laittaa pyyhkeen ympärillesi.  
3. Siirry suihkuhuoneeseen. Ota mukaasi shampoo ja uima-asu. 
4. Voit käydä saunassa. Saunaan mennään ilman uima-asua. Voit laittaa pyyhkeen ympärillesi, jos haluat.  
5. Peseydy ennen uima-asun pukemista. Näin varmistetaan, että uima-altaan vesi pysyy riittävän puhtaana.  
6. Asetu odottamaan uima-altaille menoa. Opettaja vie oppilaat uimaopettajan luokse. 
7. Liiku rauhallisesti uimahallissa. Märät lattiat voivat olla liukkaat. 
8. Mene altaaseen vasta, kun olet saanut luvan uimaopettajalta. 
9. Kuuntele uimaopettajan ja muiden opettajien ohjeita ja toimi niiden mukaisesti. 
10. Syvään altaaseen ohjataan vain oppilaat, jotka osaavat uida. 
11. Uimisen jälkeen käy suihkussa ja halutessasi saunassa ja peseydy. 
12. Huuhtele uima-asu ja purista se kuivaksi ennen pukuhuoneeseen menoa. 
13. Kuivaa itsesi ja pukeudu. 
14. Toimi opettajan ohjeiden mukaan. 
 

Uimahalleissa on hyvä käydä harjoittelemassa uimista myös vapaa-ajalla.
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https://www.suh.fi/oppaat_ja_vinkit/tule_uimahalliin_-opas

