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TERVETULOA 
MAAILMAN 
PARHAASEEN 
KOULUUN!
Lapsuuden ja nuoruuden vuosien aikana koulu on tärkeä osa 
lapsen ja perheen arkea. Jokaista lasta ohjataan löytämään 
omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen kei-
noin. Kasvatustyötä tehdään kiinteässä yhteistyössä kodin kans-
sa. Jyväskylä on rohkeasti aikaansa edellä – myös kouluasioissa. 
Opetuksessa hyödynnetään monimuotoisia oppimisympäristöjä, 
uusinta opetusteknologiaa ja osallistavan oppimisen menetelmiä.

YK:n lapsen oikeuksien julistuksen mukaan jokaisella maailman 
lapsella on oikeus koulutukseen. Suomessa asuvat lapset ovat on-
nellisessa asemassa, sillä meillä on lakiin kirjattu oikeus oppivel-
vollisuuden suorittamiseen ja sen toteuttamiseksi maailman paras 
koulu. Unicefilta lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saanut Jy-
väskylä on sitoutunut edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. 
Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisina  kun-
nan asukkaina. Nuorimmat jyväskyläläiset kuntalaiset otetaan mu-
kaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Jyväskylässä arvostetaan koulua ja koulutusta. Kaupunki on tunnettu 
suomenkielisen opetuksen ja oppimisen keskuksena. Suomen vanhin 

suomenkielinen opettajankoulutuslai-
tos, yliopiston muut tieteenalat sekä 
muut oppilaitokset kouluttavat opetus-
alan ammattilaisia. Voidaankin hyvällä 
syyllä sanoa, että Jyväskylän pätevä, ko-
kenut ja pitkälle koulutettu opetushenki-
löstö on Suomen huippua. 
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Perusopetuksen arvoperusta muodostuu oppilaan 
ainutlaatuisuudesta ja oikeudesta hyvään opetukseen, 
ihmisyydestä, sivistyksestä, tasa-arvosta ja demo-
kratiasta, kulttuurisen moninaisuuden rikkaudesta sekä 
kestävän elämäntavan välttämättömyydestä.

Jyväskylä on kasvava ja kansainvälisesti arvotettu 
koulutuksen ja osaamisen kaupunki, jossa pidetään 
huolta lasten ja nuorten mahdollisuuksista terveeseen 
kasvuun ja hyvään oppimiseen. Kulttuuria, taiteen moni-
ilmeisyyttä ja liikunnallisuutta edistetään kouluissa ja 
vapaa-ajalla.
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YHTENÄINEN PERUSOPETUS
Jyväskylän 13 500 lasta ja nuorta käy-
vät koulua kaupungin 37 koulussa. 
Lisäksi Jyväskylän normaalikoulua, Jy-
väskylän kristillistä koulua ja Jyväs-
kylän steinerkoulua käy useita satoja 
oppilailta. 

Jyväskylässä on hyvin erikokoisia koulu-
ja, alle sadan oppilaan päiväkotikouluis-
ta yli 900 oppilaan yhtenäiskouluihin. 
Eri puolilla kaupunkia opinpolut ovat 

hieman erilaisia, mutta opetus on kaik-
kialla yhdenvertaisen laadukasta. 

Laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen 
on kaiken koulussa tapahtuvan toimin-
nan lähtökohta. 

Opetus luokilla 1–6
Ensimmäisinä vuosina koulussa harjoi-
tellaan jo esiopetuksessa tutuiksi tullei-
ta asioita, kuten esimerkiksi ryhmässä 
toimimista, itsenäistä työskentelyä ja 
ohjeiden noudattamista. Eri oppiainei-
den opetuksesta vastaavat luokanopet-
tajat.  

Oppitunteja on ensimmäisillä luokilla 
20 tuntia viikossa. Vuosiluokalle 6 viik-
kotunteja on 26. 

Valinnaiset opinnot vuosiluokilla 5 ja 6 
toteutuvat monialaisina oppimiskoko-
naisuuksina ja lyhytkestoisina valinnai-
sina kokonaisuuksina.

4

IHMISENÄ JA 
KANSALAISENA 
KASVAMINEN

1. 
Ajattelu ja  
oppimaan 
oppiminen

2. 
Kulttuurinen 
osaaminen,
vuorovaikutus 
ja ilmaisu

7. 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja  
kestävän  
tulevaisuuden  
rakentaminen

3. 
Itsestä 
huolehtiminen  
ja arjen taidot

6. 
Työelämätaidot 
ja yrittäjyys

4. 
Monilukutaito

5. 
Tieto- ja 
viestintä-
teknologinen 
osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen taidot on määritelty 
niin sanotuiksi tulevaisuuden taidoiksi. Taitoja 
harjoitellaan ja arvioidaan osana oppiaineiden 
opiskelua sekä monialaisten oppimiskokonai-
suuksien kautta.

Laaja-alainen osaaminen (L) sisältää seitsemän 
taitoa, joista Jyväskylässä painotetaan erityisesti 
itsestä huolehtimista ja arjen taitoja (L3), tieto- 
ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämistä 
(L5) sekä osallistumista, vaikuttamista ja kestä-
vän tulevaisuuden rakentamista (L7).
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OPPIAINEET LUOKILLA 1–6
• Äidinkieli ja kirjallisuus tai suomi toisena 

kielenä ja kirjallisuus

• 1. luokalta alkava A1-kieli

• 4. luokalta alkava vapaaehtoinen A2-kieli

• 6. luokalta alkava B1-kieli 

• Matematiikka

• Ympäristöoppi

• Uskonto tai elämänkatsomustieto *)

• 4. luokalta alkava yhteiskuntaoppi

• 5. luokalta alkava historia

• Musiikki

• Kuvataide

• Käsityö

• Liikunta

• Oppilaanohjausta eri oppiaineiden opetuk-
sen ja koulun muun toiminnan yhteydessä

• Valinnaisaineiden mahdollisuus  
5. ja 6. luokilla

1–6-luokat 7–9-luokat

Halssila, Huhtasuo, Kangasvuori Huhtasuo

Janakka, Jyskä, Oravasaari, Vaajakoski Vaajakoski

Haapaniemi, Tammirinne, Vaajakumpu Vaajakumpu

Keljonkangas*), Keltinmäki, Kilpinen, Kypärämäki Kilpinen

Kortepohja, Kuohu, Lohikoski, Puistokatu, Vesanka Viitaniemi

Korpilahti, Tikkala Korpilahti

Nenäinniemi, Kuokkala, Tikka Kuokkala

Keljonkangas*), Lehtisaari, Muuratsalo, Säynätsalo Lehtisaari

Keski-Palokka, Mankola, Saarenmaa, Savulahti Mankola

Jokela, Palokka Palokka

Liinalampi, Tikkakoski, Puuppola  Tikkakoski

Normaalikoulu Normaalikoulu

Jyväskylän kristillinen koulu Jyväskylän kristillinen koulu

Jyväskylän steinerkoulu Jyväskylän steinerkoulu

*) Keljonkankaalta Kilpisen yhtenäiskouluun pääsääntöisesti alueen Keljonkankaantie – Lotilantien  
pohjoispuolelta

Normaalikoulun oppilaat otetaan ensisijaisesti omalta oppilaaksiottoalueelta:
Väinönkatu – Sepänkatu – Nisulankatu – Vesangantie – Savelankatu – Keskussairaalantie – Purokatu –  
Jyväskylä-Haapamäki-rata – Väinönkatu. 

OPINPOLKU 1–9-LUOKILLAOPPIAINEET LUOKILLA 7–9
• Äidinkieli ja kirjallisuus

• A- ja B-kieli

• Matematiikka

• Biologia

• Maantieto

• Fysiikka

• Kemia

• Terveystieto

• Uskonto tai elämänkatsomustieto *)

• Historia

• Yhteiskuntaoppi

• Musiikki

• Kuvataide

• Käsityö

• Liikunta

• Kotitalous

• Oppilaanohjaus

*) Kouluissa järjestetään evankelis-luterilaista, orto-

doksi, roomalaiskatolisen ja islamin opetusta sekä 

uskontokuntiin kuulumattomille elämänkatsomus-

tiedon opetusta..

Opetus luokilla 7–9
Luokilla 7–9 tietoja ja taitoja syven-
netään ja täydennetään ja valmis-
taudutaan siirtymään toisen asteen 
opiskelupaikkoihin lukioon tai am-
matilliseen koulutukseen. Vuosi-
luokilla 7–9 opetuksesta vastaavat 
aineenopettajat ja jokaisella luokal-
la on myös luokanohjaajana toimiva 
opettaja. Opetusryhmän koko ja op-
pilaat vaihtelevat valinnaisaineiden ja 
ryhmien mukaan. Koulupäivät myös 
pitenevät jonkin verran. 7. luokalla on 
koulua keskimäärin 30 tuntia viikossa. 

Uusina oppiaineina alkavat kotitalous 
ja oppilaanohjaus. Ympäristöoppi jää 
pois ja tilalle tulevat fysiikan ja kemian,  

biologian ja maantiedon sekä terveys-
tiedon erilliset oppiaineet. Oppilaal-
la on lisäksi mahdollisuus painottaa 
opinto-ohjelmaansa valinnaisaineilla. 
Koulut tarjoavat valinnaisaineita pää-
osin 8. ja 9. luokan aikana. Syntyvät 
valinnaisaineryhmät riippuvat koulun 
tarjonnasta sekä koulun määrittämäs-
tä opetusryhmän vähimmäiskoosta. 

Oppilaan aiemmin tekemät kieliva-
linnat vaikuttavat valinnan mahdolli-
suuksiin yläkoulussa. Jos oppilas on 
ottanut opinto-ohjelmaansa alakoulus-
sa vapaaehtoisen A2-kielen, sen opis-
kelu jatkuu yläkoulussa valinnaisena 
aineena. 
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OPETUSSUUNNITELMA
 

Kaikkien koulujen opetuksen toteut-
taminen minimitavoitteineen määri- 
tellään valtakunnallisessa perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteis-
sa (2014). Tämän lisäksi kunnilla on 
omia painotuksia opetussuunnitelman 
toteuttamisessa.  Jyväskylässä opetus-
suunnitelman omia painotuksia ovat 
muun muassa urheilu- ja musiikkiluo-
kat sekä englannin- ja ruotsinkielinen 
opetus. Laaja-alaisen osaamisen alu-
eista painotetaan itsestä huolehtimista 
ja arjen taitoja, tieto- ja viestintätek-
nologian osaamisen kehittämistä sekä 
osallistumista, vaikuttamista ja kestä-
vän tulevaisuuden rakentamista. 

Opetussuunnitelman lisäksi kouluilla 
on omat toimintasuunnitelmat, joiden 
mukaan  koulun arki toteutuu. Toimin-
tasuunnitelman / lukuvuosisuunnitel-
man pääkohdista kerrotaan koulujen 
kotisivuilla, lukuvuositiedotteissa ja 
vanhempainilloissa. 

Jyväskylän kaupungin opetussuun-
nitelma löytyy: https://peda.net/
opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla

MONO 
Monialaisilla oppimiskokonaisuuksil-
la eli MONOilla tarkoitetaan, että il-
miöitä tarkastellaan usean eri oppiai-
neen näkökulmasta. Näin opitaan ym-
märtämään opiskeltavien asioiden väli-
siä suhteita ja riippuvuuksia ja oppilas 

pääsee toiminnallisesti käsittelemään 
kokemusmaailmaansa kuuluvia sekä 
sitä avartavia asioita.

Monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien 
tavoitteena on:
• vahvistaa oppilaiden osallisuutta 

• nostaa esiin oppilaiden itse ha-
vaitsemia kysymyksiä sekä luoda 
tilaisuuksia niiden käsittelyyn ja 
edistämiseen

• lisätä mahdollisuuksia opiskella 
erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden 
ryhmissä ja työskennellä useiden 
eri aikuisten kanssa

• tarjota mahdollisuuksia yhdistää 
koulun ulkopuolinen oppiminen kou-
lutyöhön

• antaa tilaa uteliaisuudelle, elämyk-
sille ja luovuudelle sekä haastaa 
monenlaisiin vuorovaikutus- ja kielen-
käyttötilanteisiin

• vahvistaa tietojen ja taitojen sovelta-
mista käytäntöön sekä harjaannuttaa 
kestävän elämäntavan mukaista toimi-
juutta

• innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä 
ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.
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OPPIMISYMPÄRISTÖ LAAJENEE
Oppimista tapahtuu kaikkialla. On-
nistumisen elämykset, itsenäisyys, 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä eri-
laisuuden hyväksyminen vahvistavat 
lapsen identiteettiä. Osallisuutta edis-
tävä ja kuunteleva kulttuuri kasvattaa 
lapsista vastuunsa tuntevia nuoria. 

Kulttuuri-kompassi jäsentää kulttuuri-
kasvatuksen tavoitteelliseksi oppimisek-
si kulttuurin ja taiteen avulla. Kompassi 
tutustuttaa lapset kulttuurin eri aloihin 
ja ilmiöihin itse tehden ja kokien. Jo-
kaisella koululaisella on mahdollisuus 
osallistua vuosittain vähintään yhteen 
kulttuuriretkeen kaupungin museoi-
hin, teatteriin ja konsertteihin. Lisäksi 
kouluissa on omaa kulttuuria tukevaa 
taide- ja kulttuurikasvatusta omien pai-
notusten mukaisesti sekä koulupäivän 
jälkeen alkavia kulttuuriharrastekerhoja.

Jyväskylän kaikki koulut ovat muka-
na Liikkuva koulu -ohjelmassa, jossa 
mahdollistetaan jokaiselle koululaisel-

le liikuntaa eri muodoissa kiinteänä 
osana jokaista koulupäivää. Liikku-
vaa koulua toteutetaan toiminnallis-
ten opetusmenetelmien ja välitunti- ja 
koulumatkaliikunnan lisäämisen kaut-
ta sekä koulun lähiympäristöä hyödyn-
täen. Koulupäivän jälkeen järjestetään 
liikunnallista harrastustoimintaa Jälk-
käri- ja Vertti-ryhmissä sekä yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa.

Jyväskylän perusopetuksen luontokoulu-
toiminta tukee omilla palveluilla koulu-
jen ympäristökasvatusta. Luontokoulu 
järjestää lapsille ja nuorille luontokou-
lupäiviä ja koulutustilaisuuksia, jotka 
syventävät koulun luonto- ja ympäris-
tökasvatusta. Luontokoulun opetus 
perustuu toiminnallisuuteen, käytän-
nönläheisyyteen, aistien käyttöön, seik-
kailuun ja taruihin luonnossa liikkuen ja 
ympäristöä havainnoiden. 

Opetus noudattaa kestävän kehityksen 
periaatteita. 

Oppilaiden osallisuutta lisätään uuden 
opetussuunnitelman mukaisesti. Osal-
lisuus toteutuu koulun arjessa, kun op-
pilaat ovat mukana esimerkiksi koulun 
toiminnan ja oppimiskokonaisuuksien 
suunnittelussa ja arvioinnissa sekä työ-
tapojen valinnassa. Aikuisten tehtävänä 
on varmistaa, että kaikki oppilaat saa-
vat ilmaista näkemyksiään ja mielipitei-
tään ja että lasten ja nuorten ideoita ja 
aloitteita otetaan huomioon toiminnas-
sa. Laajempaan vaikuttamiseen pääsee 
mukaan osallistumalla Jyväskylän Las-
ten parlamentin tai nuorisovaltuuston 
toimintaan.

www.peda.net/veraja/jyvaskyla/
lastenparlamentti/toiminta

www.jyvaskyla.fi/nuva
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Koulun jälkeen
Kun koulupäivä päättyy, tarjoaa Jyväs-
kylä 1. ja 2. luokan sekä erityisen tuen 
päätöksen saaneille 3.–5. luokan oppi-
laille maksullista ohjattua iltapäivätoi-
mintaa Jälkkäri-ryhmissä klo 12–17.

Koululaisille on tarjolla myös koulujen 
järjestämiä maksuttomia harrasteker-
hoja, joita löytyy niin kulttuuria kuin lii-
kuntaa kaipaaville. Kehitysvammaisille 
ja autistisille lapsille ja nuorille järjeste-
tään ohjattua aamu- ja iltapäivätoimin-
taa Vertti-ryhmissä.

www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus/
jalkkari
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YHTEISTYÖ KODIN 
KANSSA

Uuden opetussuunnitelman 
myötä vuorovaikutus van-
hempien kanssa lisääntyy. 
Kodin ja koulun toimiva yh-
teistyö tukee lapsen kasvua. 
Se myös tarjoaa vanhemmil-
le mahdollisuuden tutustua 
lapsen kouluun ja henkilökun-
taan sekä vaikuttaa koulun ke-
hittämiseen ja käytänteisiin. 
Samalla vanhemmat voivat 
tutustua toisiin vanhempiin, 
keskustella kasvatukseen liitty-
vistä asioista sekä saada niihin 
yhteisöllistä tukea.

Perinteisiä kodin ja koulun yhteis-
työmuotoja ovat vanhempainil-
lat, vanhempien tapaamiset sekä 
koulun tai luokan yhteiset juhlat ja 
retket. Kouluissa toimii myös luok-
katoimikuntia ja vanhempainyh-
distyksiä, jotka osallistuvat koulun 
sekä kodin ja koulun väliseen yh-
teistyöhön. Lukuvuosittain järjestet-
tävät arviointikeskustelut ovat myös 
tärkeä osa kodin ja koulun välistä 
vuoropuhelua.

Tietoa  
koulunkäynnistä
Koulun perustiedot ja lukuvuoden 
koko koulua koskevat asiat ja tapah-
tumat löytyvät koulujen omilta net-
tisivuilta, joille pääsee osoitteesta  

www.jyvaskyla.fi/opetus/koulut. Opetta-
jat tiedottavat oman luokan ja yksit-
täisen oppilaan ajankohtaisista asioita 
Wilma-järjestelmällä. 

Wilma-oppilastietojärjestelmässä huol-
tajat voivat seurata lapsensa koulun-
käynnin etenemistä, lastaan koskevia 
merkintöjä, selvittää poissaolot ja myö-
hästymiset sekä olla tarvittaessa yhte-
ydessä opettajaan. Vanhemmat saavat 
henkilökohtaisen tunnuksen Wilmaan 
jo lapsen kouluun ilmoittautumisen yh-
teydessä. Oppilaat saavat omat tunnuk-
set koulun kautta. 

Wilma: https://wilma.jkl.fi 

Opetussuunnitelma löytyy koulujen  
kotisivuilta. 

Arviointi 
Oppiminen ja sen edistymisen arvi-
ointi kiinnittyvät ennalta asetettuihin 
tavoitteisiin. Oppilas on aktiivinen toi-
mija tavoitteiden asettamisessa ja ar-
vioimisessa yhdessä opettajan kanssa. 
Yhdessä keskustellaan mitä ja miten 
opiskellaan, millaisia tavoitteita op-
pilailla on ja mitä pitäisi vielä oppia. 
Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kan-
nustaa opiskelua sekä kehittää op-
pilaan edellytyksiä ja taitoja itse- ja 
vertaisarviointiin. Oppilas on oman 
edistymisensä keskiössä. Huoltajan 
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osallisuus oppilaan oppimisen ja kehittymisen 
tukena on tärkeää. Arviointi on jatkuvaa ja mo-
nimuotoista läpi koko vuoden.  

Jyväskylässä on arvioinnin tukena kuusiportai-
nen laadullinen ja määrällinen taitotasokuvaus. 
Taitotasot on määritelty eri oppiaineissa vuosi-
luokkakokonaisuuksille 1–2, 3–6 sekä 7–9. 

Taitotasotaulukot löytyvät  
https://peda.net/jyvaskyla/pok/
oppilasarvioinnit/t  

Arviointikeskustelu käydään 
kaikilla vuosiluokilla viikoilla 
49–6. Arviointikeskusteluun osal-
listuvat oppilas, opettaja ja huolta-
ja. Arviointikeskusteluiden pohjana 
käytetään Jyväskylän arviointikes-
kusteluohjeistusta. 

Ohjeistus löytyy Peda.netista   
https://peda.net/jyvaskyla/pok/  
oppilasarviointi/arviointiohjeita/i

Arviointikeskustelun tavoitteet ja teemat
1. luokka: Minä ja koulun arki.

2. luokka: Minä ja muut koulussa. Minä ja opiskelun perustaidot. Minä ja itseluottamus.

3. luokka: Minun hyvinvointi (L3, laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtimien ja arjen taidot).

4. luokka: Minun TVT-taidot (L5, laaja-alainen osaaminen: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen).

5. luokka: Oppimisen taitoni (L1, laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen).

6. luokka: Minä ja muutokset: uusien asioiden kohtaamisen rohkeus, osallisuus omista asioista ja osallisuus omista  
   valinnoista.

7. luokka: Minä ja muut koulussa. Minun koulunkäyntitaidot.

8. luokka: Laaja-alainen osaaminen oppilaan näkökulmasta sekä päättyvät aineet (historia).

9. luokka: Ohjauskeskustelu: laaja-alainen osaaminen jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun näkökulmasta.

Opetushallitus on käynnistänyt valtakunnalliset peruskoulua koskevan arvioinnin linjausten ja arvioinnin toteutukseen liittyvän ohjeistuksen uudista-
misen kaikkien vuosiluokkien osalta. Arvioinnin uudet linjaukset julkaistaan 31.12.2019 ja linjaukset tulevat voimaan 1.8.2020. Tarkempien kritee-
rien tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.
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KOULULAISEN HYVINVOINTI
Koululaisen hyvinvoinnista ja hyvin-
vointioppimisesta huolehditaan yhdes-
sä kodin kanssa. Itsestä huolehtiminen 
ja arjen taidot ovat yksi oppimisen pai-
nopiste. Suunnitelmallisella, aktiivisella 
ja ennakoivalla toiminnalla pyritään li-
säämään lasten ja nuorten hyvinvointia 
ja tukemaan jokaisen lapsen hyvinvoin-
tioppimista. Hyvinvointi ja turvallinen 
arki löytyvät opetussuunnitelmasta: 
https://peda.net/opetussuunnitelma/
ksops/jyvaskyla/htj2

Liikuntatunneilla ja arkiliikkumisella 
on suuri merkitys koululaisen hyvin-
voinnille. Koulupäiviin, liikuntatuntien 
rinnalle, saa lisää liikettä lihasvoimin 
tehdyillä koulumatkoilla, aktiivisilla 
välitunneilla ja koulujen kerhotoimin-
nalla.

Myös riittävällä unella, monipuolisella 
ravinnolla, siisteydestä ja puhtaudes-
ta huolehtimisella sekä omien tuntei-
den tunnistamisella ja  

vuorovaikutuksella on suuri merkitys 
kasvavan lapsen ja nuoren hyvinvointiin.

Joskus elämässä voi tulla tilanteita, 
joista selviämiseen lapsen ja nuoren 
omat voimat eivät tunnu riittävän. Täl-
löin ongelmat ja vastoinkäymiset ratko-
taan ensisijaisesti yhteistyössä kodin 
kanssa. Jos tarve vaatii, käytettävissä 
ovat myös kouluterveydenhuollon ja op-
pilashuollon palvelut.

Oppilashuolto 
Oppilashuollolla edistetään oppilai-
den terveyttä, hyvinvointia ja oppimis-
ta yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin. 
Oppilashuolto on opetussuunnitelman 
mukaista toimintaa ja sitä toteuttavat 
kaikki koulun työntekijät, koulupsykolo-
git ja kuraattorit sekä kouluterveyden-
hoitajat ja -lääkärit. 

Jokaisessa koulussa laaditaan oppi-
lashuoltosuunnitelma, jolla edistetään 
koulun toimintatapoja ja -kulttuu-
ria. Koulussa toimii monialainen op-
pilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on 
edistää kouluyhteisön hyvinvointia ja 
turvallisuutta. 

Oppilaat, huoltajat ja opettajat voivat 
ottaa yhteyttä suoraan oppilashuollon 
työntekijöihin. Oppilashuollon palvelut 
ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. 
Tarvittaessa oppilas- ja koulutervey-
denhuollon työntekijä tekee yhteistyötä 
myös muiden viranomaisten kanssa ja 
konsultoi muita lasten ja nuorten paris-
sa työskenteleviä. 

Lisätietoja: www.jyvaskyla.fi/opetus/ 
oppilashuolto
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Kouluterveydenhuolto
Maksuttoman kouluterveydenhuollon  
tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvin-
voinnin ja oppilaiden terveyden edistä-
minen sekä terveen kasvun ja kehityksen 
tukeminen. Työtä tehdään luottamuksel-
lisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, 
huoltajien ja opettajien  sekä muun op-
pilashuoltohenkilöstön kanssa. 

Terveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa 
omalla koululla joka päivä. Yhteystie-
dot ja vastaanottoajat löytyvät koulun 
lukuvuositiedotteesta ja nettisivulta. 
Koululaiset voivat tulla kouluterveyden-
hoitajan luokse aikaa varaamatta kes-
kustelemaan oireista tai muista mieltä 
vaivaavista asioista. Aika koululääkä-
rille varataan kouluterveydenhoitajan 
kautta. 

Terveydenhoitaja tapaa koululaisia ja 
huoltajia säännöllisten terveystarkas-
tusten yhteydessä. Terveystarkastuk-
set pyritään toteuttamaan vuosittain 
ja laajat terveystarkastukset tehdään 
vuosiluokilla 1, 5 ja 8. Niissä keskus-
tellaan lapsen ja perheen terveydes-
tä, hyvinvoinnista sekä koulunkäyntiin 
ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista.  

Suun terveydenhuolto
Oppilaat kutsutaan hammastarkastuk-
seen 1., 3., 5. ja 8. luokalla sekä tar-
vittaessa yksilöllisen suunnitelman 
mukaisesti. Tarkastukset ja hoito tapah-
tuvat pääsääntöisesti koulua lähimpänä 
olevassa hammashoitolassa tai liikku-
vassa suun hoidon yksikössä koululla. 
Hammashuolto on oppilaalle maksuton-
ta. Huoltaja huolehtii koululaisen kulje-
tukset hammashoitolaan. 

Lisätietoja: www.jyvaskyla.fi/sote/ 
terveys/hammashoito

Kouluruokailu
Kouluruokailu on ollut yksi suomalaisen 
koulun menestystekijöitä ja tärkeässä 
roolissa koululaisen hyvinvoinnin edis-
tämisessä. Ruokailu on oppimistilanne, 
joka tarjoaa erinomaisen tilaisuuden 
hyvien ruokailutapojen omaksumiseen 
sekä toisen huomioonottamiseen. Kou-
luaterialla tarjotaan hyvää suomalaista 
perusruokaa. Teemaviikot ja juhla-ajat 
tuovat mukavaa vaihtelua ruokalis-
taan. Vanhempien ja koulun aikuisten 
positiivinen ruokapuhe kannustaa op-
pilasta osallistumaan kouluruokailuun 
ja maistamaan rohkeasti uusia ruoka-

lajeja. Erityisruokavalioissa nouda-
tetaan kansallista allergiaohjelmaa, 
jonka mukaan ruoka-aineallergioiden 
ollessa lieviä ei välttämisruokavaliota 
tarvita. Oireiden ollessa vakavia toimi-
tetaan lääkärin tai terveydenhoitajan 
todistus erityisruokavaliosta. Eetti-
siin syihin perustuvan ruokavalion saa 
vanhemman allekirjoittamalla erityis-
ruokavaliolomakkeella. Koulujen ruo-
kasaleissa kasvisruokaa on tarjolla 
kaikille lounasruokailijoille ainakin yh-
dessä linjastossa. 

www.jyvaskyla.fi/kylan-kattaus/ruokapal-
velut/varhaiskasvatuksen-ja-perusopetuk-
sen-ruokailu/kouluruokailu 

Koulumatkaetuus
Jyväskylässä 1.–2. luokalle tuleva oppilas 
on oikeutettu maksuttomaan koulukul-
jetukseen, jos matkan pituus Jyväsky-
län kaupungin osoittamaan kouluun on 
yli 3,5 kilometriä. Luokilla 3–9 oikeus 
maksuttomaan kuljetukseen on, jos kou-
lumatka Jyväskylän kaupungin osoitta-
maan kouluun on yli 5 km. Maksuttoman 
kuljetuksen voi saada myös terveydel-
lisistä syistä. Ensisijaisesti käytetään  
linja-autoa. 
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VIERAITA KIELIÄ OPPIMAAN
A1-kielen opiskelu
Jyväskylässä ensimmäisen vieraan kie-
len, A1-kielen, opiskelu alkaa ensim-
mäiseltä luokalta. A1-kieli valitaan 
ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen 
yhteydessä. Valittavia kieliä on englan-
ti, saksa, ranska tai venäjä. Lukuvuonna 
2019–2020 kaikkien ensimmäisen luo-
kan oppilaiden A1-kieleksi valikoitui eng-
lanti. 

Kuokkala svenska skolan oppilaat opis-
kelevat A1-kielenä modersmålsinriktad 
finskaa (äidinkielenomainen suomi). Kor-
tepohjan englanninkielisessä perusope-
tuksessa A1-oppimääränä on englanti. 

Normaalikoulussa voi ensimmäiseksi 
vieraaksi kieleksi valita englannin, es-
panjan, saksan, ranskan, ruotsin tai 
venäjän. Jyväskylän steinerkoulussa op-
pilaat aloittavat ensimmäisellä luokalla 
sekä englannin että saksan kielillä.

A1-kielen opiskelu jatkuu koko perus-
opetuksen ajan.

Vapaaehtoinen A2-kieli
Jyväskylän kaupungin kouluissa tu-
lee kolmannella luokalla pohditta-
vaksi neljännellä luokalla aloitettavan 
vapaaehtoisen kielen valinta. Ensim-
mäiseksi vapaaehtoiseksi kieleksi 
(A2-kieli) voi valita saksan, ranskan, 
venään tai espanjan. Mikäli oppilas 
opiskelee A1-kielenä ruotsia, saksaa, 

ranskaa, finskaa tai venäjää, opiske-
lee hän A2-kielenä englantia. Kieli-
ryhmän perustamiseen tarvitaan 12 
oppilasta muissa kielissä paitsi fins-
kassa. Mikäli ryhmää ei muodos-
tu omaan kouluun, voidaan perustaa 
myös alueellinen A2-kieliryhmä, jos 
se on toiminnallisesti mahdollista.  

A2-kieli valitaan koko perusopetuksen 
ajaksi, eikä kielen opiskelua voi kes-
keyttää ilman erityisen painavaa syytä.  
   

B1-kielen opiskelu
B1-kieli aloitetaan 6. luokalta. Jyväsky-
lässä B1-kieli on ruotsi. Ruotsin kieltä 
opiskellaan kaksi tuntia viikossa.

Oppilaiden, joiden äidinkieli on muu 
kuin suomi, B1-kielen opiskelu ratkais-
taan yksilökohtaisesti. Äidinkielenään 
muuta kuin suomea puhuvat oppilaat 
voivat opiskella B1-kielenä myös eng-
lantia.

B2-kielen opiskelu
Seitsemännellä luokalla pohditaan taas 
kielivalintoja, haluaako oppilas valita 
kahdeksannella luokalla aloitettavan va-
linnaisen B2-kielen. Kielimahdollisuuk-
sia ovat ranska, saksa, venäjä ja espanja. 
Ryhmän minimikoko on 12 oppilasta. 
Aloitettujen kielten opiskelu turvataan 
perusopetuksen loppuun saakka.

Valinnaisten kielien lisäksi yläkouluilla 
on tarjolla laaja-alaisten osaamisaluei-
den valinnaisaineissa vieraiden kielten 
opiskelua. Tarjonta vaihtelee kouluittain.

Äidinkieli muu kuin suomi
Äidinkielenään muuta kuin suomea pu-
huville lapsille on Jyväskylässä tarjolla 
perusopetusta myös englannin ja ruot-
sin kielellä, lisätietoja sivuilta 14–15. 

Vieraskielisillä oppilailla on mahdolli-
suus opiskella osana suomenkielistä 
perusopetusta myös omaa äidinkiel-
tään. Tunnit ovat usein muun koulupäi-
vän jälkeen, koska samassa ryhmässä 
voi olla oppilaita eri kunnista, kouluis-
ta, ja vuosiluokilta. Opetusryhmiin voi-
vat osallistuva myös suomalaislapset, 
jotka haluavat pitää yllä ulkomailla 
opitun vieraan kielen taitoa. Oman äi-
dinkielen opetusryhmiä voidaan perus-
taa, jos oppilaita on vähintään neljä. 
Jyväskylässä oman äidinkielen opetus-
ta pyritään järjestämään mahdollisim-
man monissa kielissä. Ryhmät ja kielet 
saattavat vaihdella vuosittain. Oman 
äidinkielen ryhmä ja opetusajat löyty-
vät osoitteesta www.jyvaskyla.fi/opetus/
kieli-ja-kulttuuriryhmat/oman-aidinkielen-
opetus. 
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OPETUSTA ENGLANNIKSI, RUOTSIKSI JA   
MUSIIKKI- TAI URHEILULUOKALLA
Opetusta englannin kielellä
Jyväskylässä voi käydä koulua myös 
englannin kielellä. Englanninkielistä 
opetusta annetaan 1.–6.-luokkalaisille 
Kortepohjan koulussa ja 7.–9.-luokka-
laisille Viitaniemen koulussa. Eng-
lanninkielinen opetus Kortepohjan ja 
Viitaniemen kouluissa on tarkoitet-
tu ulkomaalaisille lapsille ja nuorille, 
jotka asuvat tilapäisesti tai pysyvästi 
Suomessa. Englanninkielinen opetus 
aloitetaan yhden lukuvuoden kestävällä 
valmistavalla opetuksella. Opetuskiele-

nä käytetään englantia, paitsi taito- ja 
taideaineissa sekä valinnaisaineissa 
joissa opetuskielenä on suomi. Oppi-
laiden englannin ja suomen kielen taito 
testataan ennen kouluun tuloa suulli-
sen kielitaidon, kieliopin ja tekstin ym-
märtämisen osalta. 

Suomen kieltä englanninkielisissä 
opetusryhmissä opiskellaan siten, et-
tä suomalaiset oppilaat opiskelevat 
suomea omana äidinkielenään ja ul-
komaalaiset oppilaat suomi toisena 
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää. 
Englanninkielisessä opetuksessa nou-

datetaan suomalaista opetussuunni-
telmaa ja arviointia. 

Kortepohjan koulun englanninkielisis-
sä ryhmissä on noin 40 oppilaspaikkaa. 
Oppilaat opiskelevat 1.–2.-luokkalaisten, 
3.–4.-luokkalaisten sekä 5.–6.-luokkalais-
ten ryhmissä.

Kortepohjan ja Vii ta niemen kouluissa 
osa oppiaineiden sisällöistä opis-
kellaan englannin kielellä (CLIL-
metodi, Content and Language 
Intergrated Learning). Opetus on tarkoi-
tettu suomenkielisille oppilaille. Korte-
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pohjan koulussa kaikki yleisopetuksen 
1.–6.-luokkalaiset opiskelevat osan  
oppiaineiden sisällöistä englannin kie-
lellä. Englanninkielisen opetuksen mää-
rä saattaa vaihdella eri opetusryhmissä, 
mutta englannin kielellä opiskellaan vä-
hintään yhdellä oppitunnilla viikossa. 

Kortepohjan koulun englantipainot-
teiset ryhmät siirtyvät seitsemän-
nelle luokalle Viitaniemen kouluun, 
jossa CLIL-opetusryhmiä muodoste-
taan mahdollisuuksien mukaan eri 
oppiaineisiin. Opiskelu englantipainot-
teisessa ryhmässä ei edellytä kielellis-
tä erityislahjakkuutta. 

Ruotsinkielinen opetus
Jyväskylän kaupungin ruotsinkielinen 
opetus on tarkoitettu lapsille, joilla on 
todennettavissa oleva, riittävä ruotsin-
kielinen osaaminen. Ruotsinkielistä 
perusopetusta 1.–9.-luokkalaisille an-
taa Kuokkala svenska skola. Opetus-
ryhmissä noudatetaan laajamittaista 
kaksikielistä opetusta, joka tarkoit-
taa, että opetuksesta vähintään 25%  
annetaan suomen kielellä.

Musiikkiluokat
Jyväskylässä musiikkiluokkaopetusta 
annetaan 4.–6.-luokilla Kypärämäen 
koulussa ja 7.–9.-luokilla Kilpisen yh-
tenäiskoulussa. Musiikkitunteja on ta-
vallista enemmän ja musiikin opetusta 
annetaan oman opetussuunnitelman 
mukaisesti.

Musiikkiluokalle haetaan erillises-
sä haussa. Musiikkiluokalle valittujen 
oppilaiden tulee läpäistä oppilaan 
musikaalisuutta testaava musiikki-
luokkatesti. Musiikkiluokkavalinta 
tehdään sitovasti vuosiluokille 4.–6. 
Musiikkiluokalla jatkaminen yläkou-
lussa varmistetaan kuudennen luo-
kan syksyllä. Musiikkiluokan 7. 
luokalle otetaan uusia oppilaita 
haastattelun ja musiikkitestin pe-
rusteella. 

Urheiluluokat
Yläkoulun urheiluluokat tukevat 
kilpaurheilua harrastavia oppilai-
ta yhdistämällä koulunkäynnin ja 
urheiluharrastuksen. Merkittä-
vin ero normaaliluokkiin on, että 
urheiluluokalla suurin osa valin-
naisuudesta on suunnattu liikun-
taan. 

Urheiluluokan liikuntatunneilla 
pyritään kehittämään oppilai-
den suorituskykyä ja tuetaan 
monipuolisesti oppilaan oman 
lajin harrastamista. Urheiluluo-
kat toi mivat Kilpisen ja Viitanie-
men kouluissa.  Urheiluluokalle    
haetaan erillisessä haussa. 
Oppilaat valitaan käytännön 
pääsykokeena toimivan sovel-
tuvuuskokeen perusteella. 
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TUKEA KOULUNKÄYNTIIN
Yleinen ja tehostettu tuki
Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin 
liittyvät pulmat pyritään tunnistamaan 
jo varhaisessa vaiheessa. Tukitoimet 
suunnitellaan yhteistyössä huoltajan, 
oppilaan, opettajan, erityisopettajan ja 
oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Ensin keinoina ovat muun muassa kou-
lulla annettava tukiopetus, opetuksen 
eriyttäminen sekä kerhotoiminta. Tar-
vittaessa on mahdollista saada myös 
tehostetumpaa tukea. Tehostettua tu-
kea on myös se, jos oppilas saa useita 
tukimuotoja sam

Erityinen tuki
Jos yleinen ja tehostettu tuki eivät riitä, 
puhutaan erityisen tuen antamisesta. 
Erityisellä tuella tarkoitetaan yleistä 
ja tehostettua tukea vahvempaa ja ko-
koaikaisempaa tukea sekä muun mu-
assa apuvälineitä, vammaispalveluja, 
 
  

erityisopetusta sekä oppilaalle teh-
tävää erityisen tuen päätöstä ja Ho-
jksia (Henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma). 
Erityisen tuen piirissä oppilaan oppi-
määriä voidaan yksilöllistää. Päätök-
sen erityisestä tuesta tekee oppilaan 
lähikoulun rehtori ja päätöstä edeltää 
moniammatillisen työryhmän laatima 
pedagoginen selvitys.

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat 
kuuluvat aina erityisen tuen piiriin ja 
heille laaditaan Hojks. Pidennetyn op-
pivelvollisuuden piirissä olevan tulee 
osallistua oppivelvollisuusvuonna järjes-
tettävään esiopetukseen. Pidennetty op-
pivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona 
lapsi täyttää kuusi vuotta. 

Oppimisen tuen palvelut
Yleistä, tehostettua ja erityistä tu kea 
on saatavilla aina jossakin 
 

muo dossa kaikilla kouluilla. Yleisimpiä  
tukimuotoja ovat opetuksen eriyttä-
minen, osa-aikainen erityisopetus, 
ohjaajapalvelut, tukiopetus ja saman-
aikaisopetus. Muita tukimuotoja ovat 
esimerkiksi pienryhmäopetus ja start-
tiopetus. 

Pienryhmissä opetus järjestetään yh-
dysluokkamaisesti ja jokaisella oppi-
laalla on yleisopetuksessa kotiluokka. 
Keskitettyinä palveluina järjestetään 
yksilöllisen opetuksen pienryhmät 
(YPR), autismiopetuksen ryhmät, 
Huh tasuon yhtenäiskoulun vaativan 
erityi sen tuen ryhmät sekä Kukkulan 
koulun sairaalaopetus, jonne oppilas 
voidaan ohjata tarpeen mukaan myös 
määrä aikaiselle koulunkäynnin tuki-
jaksolle. 
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BRIEFLY IN ENGLISH
The education services of  the City 
of  Jyväskylä are responsible for 
basic education. Basic education 
(comprehensive school) is free of  
charge all-round education. Every 
child residing permanently in Finland 
is obliged to attend comprehensive 
school. Comprehensive school takes 
nine years and is intended for children/
teenagers from 7 to 16 years of  age. 
This also applies to immigrant children 
/teenagers residing permanently in 
Finland. In comprehensive school, 
the teaching groups are established 
by class year. From the 1st to the 
6th year, there usually is a class 
teacher providing education in most 
of  the subjects. From the 7th to the 
9th year, education is provided by 

subject teachers specializing in their 
respective subjects. 

Compulsory education ends once 
the student has complited the 
years (form first to ninth years) of  
comprehensive school, or ten years 
has passed since the student first 
went to school. After that responsible 
for the upper secondary education 
and apprenticeship training is the 
Jyväskylä educational consortium, 
www.gradia.fi.

Teaching is based on a national 
curriculum for all schools in Finland. 
In comprehensive schools students are 
supplied with books, school meals and 
health care free of  charge. Commuting 
to school is also paid for, with the 

following conditions: the distance to 
school for pupils in first to second year 
must exceed 3,5 km and the distance 
for pupils in third to ninth year must 
exceed 5 km. All immigrant pupils take 
apart first to the preparatory class, 
duration one school year.

Co-operation between the school and 
parents is part of  the teaching process. 
This co-operation is based on teachers 
and parents engaging in mutual contact. 
Examples of  this include parents 
meetings, personal meetings with the 
teacher and evaluations discussions 
for primary schools and Wilma (School 
administration software in Finland). 

www.jyvaskyla.fi/en/daycare-and-
education/basic-education

MONIKULTTUURINEN  
OPETUS
Jyväskylän kouluissa puhutaan 66 kiel-
tä. Äidinkielenään jotakin muuta kuin 
suomea puhuvia lapsia on noin 700. 
Suurimmat kieliryhmät ovat venäjä, 
arabia ja dari. Monikulttuurisen taus-
tan omaaville oppilaille järjestetään pe-

rusopetukseen valmistavaa opetusta, 
suomi toisena kielenä -opetusta, maa-
hanmuuttajien tukiopetusta ja oman äi-
dinkielen opetusta. 

Lisätietoja: www.jyvaskyla.fi/opetus/
maahanmuuttajat
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Jyväskylän kaupungin 
perusopetuspalvelut

Käyntiosoite:
Kilpisenkatu 1
40100 Jyväskylä

Postiosoite:
PL 341, 40101 Jyväskylä

Puhelin (vaihde):
014 266 0000

Perusopetuspalvelujen sekä 
koulujen osoitteet ja kotisivut:
www.jyvaskyla.fi/opetus

www.facebook.com/ 
jyvaskylanperusopetus


