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Tiedotettava asia Tiedottamisen kanava ja muut seikat, esim. ajankohta

Luokan
ohjaaja

Rehtori Huoltaja Aineen-
opettaja

Muut

Oppilaskohtaiset asiat
Oppilaan koulunkäynnin yleinen sujuminen x x x kokeet, todistukset, arviointikeskustelu, puhelin, sähköposti, 

wilma, kehityskeskustelut, vanhempainillat

Oppilaan erityistä huomiota vaativat asiat (esim. 
terveydelliset seikat)

x x x x Terveydenh
oitaja

Tukiopetuksen järjestäminen x x ilmoitus tarvittaessa sähköposti, puhelin, wilma

Oppilaan sairastuminen kesken koulupäivän, x x x puhelin, wilma

Kurinpitoa koskevat toimenpiteet, esim jälki-istunto x x jälki-istuntolappu, puhuttelu ja luokasta poistaminen kirjataan 
wilmaan

Oppilaan asian käsittely OH-ryhmässä x x x Wilmaviesti, puhelin. Se joka vie asian OHR-ryhmään, 
tiedottaa huoltajalle.

Oppilaan poissaolot x Tieto sähköpostilla tai wilmalla opettajalle tai puhelimella 
opettajainhuoneeseen. Jos tietoa ei tule toisen poissaolopäivän 
kuluessa, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan.

Luokkakohtaiset asiat

Tiedottaminen ja vuoropuhelu luokan käytänteistä 
lukuvuoden alkaessa, esim. 
Opetusmenetelmät ja -työtavat x

Opettamansa aineen tavoitteet ja sisällöt sekä 
arviointiperusteet

x

Läksyjen merkitseminen, läksyistä ilmoittaminen 
poissaolijoille, 

x

Tiedottamisesta vastaava henkilö

Tiedottamisen hoitaa ja ohjeistaa aineenopettaja aina 
kyseiselle ryhmälle opettamansa kurssin/jakson alussa. 
Yhteydenpito opettajaan luokkaa tai oppilasta koskevissa 
asioissa tapahtuu oppilaiden osalta koulussa. Huoltajien osalta 
yhteydenpitovälineet ovat Wilma ja puhelin. Luokan yleinen 
tilanne, ilmapiiri ja kurinpito hoituvat luokanohjaajan toimesta lo-
tuokiolla, sekä oppitunneilla aineenopettajan toimesta. Koulun 
opinto-opas, järjestyssäännöt sekä koekalenteri löytyvät koulun 
kotisivuilta.



Kokeista ilmoittaminen,  x

Vanhemmille suunnatut tapahtumat

Lukuvuoden vanhempainillat x x Tapahtumista ilmoitetaan wilman tiedotteilla, vanhempainilloista 
lähetetään kutsut myös erillisellä tiedotteella. Kiireellisissä tilanteissa 
myös tekstiviestin lähettäminen on mahdollista.

Toiminnalliset tapahtumat, x x

Talkoot ja varainkeruu x Erikseen järjestettävä vanhempainilta.

Koulukohtaiset asiat

Henkilökunnan tavoitettavuus ja yhteystiedot x Tied. 
vastaava

www-sivut, lukuvuositiedote, Wilma

Lukuvuoden tapahtumakalenteri, lukuvuoden työ- ja 
vapaapäivät

x x Tied. 
vastaava

lukuvuositiedote, www-sivut, Wilma, 

Koulukohtaiset vanhempainillat sekä muut kodin ja koulun 
yhteiset tilaisuudet

x x tiedotteet, vanhempainilta, www-sivut, Wilma

Opetussuunnitelma x x Vanhempainillat, lukuvuositiedote, www-sivut

Opetussuunnitelmasta erikseen tiedotettavat ja 
keskusteltavat asiat:
Koulun arvot ja toimintakulttuuri  x www-sivut/ops

Valinnaisaineet ja painotukset, valintojen merkitykset 
oppilaan tulevaisuudelle

x x Opo oppitunnit, vanhempainillat, lukuvuositiedote ja www-sivut

Poissaolojen ehkäisemisen, seuraamisen ja niistä 
ilmoittamisen periaatteet

x x Erit. opettaja Wilma

Oppilasarvioinnin periaatteet x x ops

Opetussuunnitelmaa koskevat muutokset, (lv. 2011-2012 
mm.tuen kolmiportaisuus)

x Erit. opettaja info vanhempainillassa, www-sivut

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 
kiusaamiselta ja häirinnältä

x kisu-suunnitelman päivitys, kiva-tiimi



Koulun järjestyssäännöt x x tiedote, www-sivut

Tapaturmien ehkäisy, ensiapu ja hoitoonohjaus x Terveydenh
oitaja

www-sivut

Koulun toimintatavat ja tiedottaminen äkillisissä kriiseissä, 
uhka- ja vaaratilanteissa, kriisisuunnitelma

x Suojelupäälli
kkö

Lukuvuositiedote, www-sivut ja vanhempainillat

Oppimisympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä 
huolehtiminen, siivous ja kiinteistönhoito 

x Tilakeskus

Tietoturvan periaatteet x Syksyllä 2011 koko henkilöstö suorittaa tietoturvatestin

Oppilashuollon palveluiden järjestäminen, tavoitteet ja 
toimintatavat:
OH-ryhmän toiminta x OHR tiedotteet, vanhempainillat, www-sivut

Kouluruokailu x Ravintolapä
ällikkö

www-sivut, lukuvuositiedote

Koulukuljetusjärjestelyt ja turvallisuus koulukuljetusten 
aikana

x Virasto

Psykologi- ja kuraattoripalvelut Oppilahuolto
yksikkö

vanhempainilta, www-sivut

Kouluterveydenhoito Terveydenh
oitaja

vanhempainilta, lukuvuositiedote

Hammashoito Hammashoit
o

vanhempainilta, lukuvuositiedote

Oppilaan tuen saannin mahdollisuudet (yleinen, tehostettu 
ja erityinen tuki)

x x x Erit. opettaja vanhempainilta, opinto-opas, sähköposti, wilma, itellaposti  tai 
puhelin   

Tukiopetuksen järjestämisen periaatteet x x x vanhempainilta, opinto-opas, sähköposti, wilma, itellaposti tai 
puhelin   

Erityisopetusjärjestelyt ja osa-aikaisen erityisopetuksen 
järjestäminen

x Erit. opettaja sähköposti, wilma, itellaposti tai puhelin, tarvittaessa 
tapaaminen

Oppilaan ja vanhempien kuuleminen ja ajan tasalla 
pitäminen pedagogisen tuen eri vaiheissa

x Erit. opettaja sähköposti, wilma, itellaposti tai puhelin, tarvittaessa 
tapaaminen

Oppilasta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano 
ja valmistelu.

x x x Asiasta tiedottaa huoltajalle  se, joka laittaa asian vireille. 
Sähköposti, wilma, itellaposti tai puhelin



Tiedon antaminen tietojen käsittelyyn, tietojensaantiin ja 
niiden luovuttamiseen sekä salassapitoon liittyvistä 
kysymyksistä yksittäistä oppilasta koskevan asian 
käsittelyn yhteydessä esim. yksilöidyn kirjallisen 
suostumuksen merkitys.

x

Tiedottaminen nivelvaiheissa

Vanhempainilta 6.lk:n huoltajille, 6.luokkalaisten vierailu 
yläkoululla

x Virasto tiedote / kirje

Yhteisvalinta ja jatko-opintoihin hakeutuminen, 
vanhempainilta

x Opo vanhempainilta, opinto-opas, tiedote / kirje

Huoltajien jatkokoulutukseen liittyvät kysymykset 
perusopetuksen päättövaiheessa 

Opo vanhempainilta, sähköposti, wilma tai puhelin, tiedote / kirje

Perusopetuksen yhteinen tiedottaminen nivelvaiheissa Virasto Tervetuloa kouluun, opas 3. luokalle ja opas 6. luokalle 
siirtyvälle ja tiedote yhteishausta ja opas peruskoulun 
päättäville

Pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdot ja valinnan 
vaikutukset

x Opo sähköposti, wilma tai puhelin, tarvittaessa tapaaminen

Tet-jakson toteuttaminen Opo sähköposti, wilma tai puhelin, tarvittaessa tapaaminen

Uskonnon harjoittamiseen liittyvien tilaisuuksien periaatteet x vanhempainilta, opinto-opas, wilma

Monikulttuurisuus koulussa x vanhempainilta, opinto-opas, wilma

Kodin ja koulun välisen yhteistyön muodot ja rakenteet, 
huoltajien mahdollisuudet osallistua yhteistyöhön 

x vanhempainilta, opinto-opas, kotisivut, sähköposti, wilma, 
itellaposti tai puhelin, tarvittaessa tapaaminen

Vanhempainyhdistyksen toiminta x Vanh. 
yhdistys

Koulun kotisivut, tiedotteet


