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Koulutien alku tai koulun vaihtaminen on aina jännittävä 
tilanne niin lapselle kuin hänen vanhemmalleen. Vanhem-
man on hyvä olla tietoinen, että valitettavasti kunnissa 
ja kouluissa on suuria eroja. Näiden kysymysten avulla 
vanhemmat voivat selvittää, miten lapsen kotikunnassa 
toimitaan ja pohtia, miten itse vaikuttaisi yhdessä opet-
tajien ja toisten vanhempien kanssa hyvään ja turvalliseen 
koulunkäyntiin.

1. Minkä kokoisessa ryhmässä lapsesi aloittaa?
Yleisopetuksen ryhmien koosta esi- ja perusopetuksessa ei ole 
säädetty laissa. Alakoulussa keskimääräinen ryhmäkoko on 
19–20 oppi lasta, mutta jopa ekaluokkalaisilla ryhmäkoko saattaa 
vaihdella kymmenestä 35 oppilaaseen. 

Jos lapsesi opetusryhmä on suuri, selvitä koululta missä 
määrin opetusta on saatavilla jakoryhmissä tai saman-
aikaisopetuksena, ja miten tarvittava tuki taataan jokaiselle. 
Muista kuitenkin, että lapsesi opettaja tai koulun rehtori ei päätä 
viime kädessä koulun resursseista, vaan niistä päättää kunnan 
opetusasioista vastaava lautakunta ja kunnanvaltuusto.

2. Onko opettajille varattu aikaa lukuvuoden suunnitteluun?
Joka viidennessä kunnassa uudet opettajat aloittavat työnsä 
vasta samana päivänä jona oppilaat saapuvat kouluun. Tällöin 
opettajalla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua oppilaisiinsa tai 
kouluun, eikä suunnitella lukuvuoden opetusta.

Jos kunnassasi uudet opettajat palkataan myöhemmin kuin 
1.8. voit vaikuttaa kuntasi toimintatapoihin esimerkiksi vanhem-
painyhdistyksen kautta. Tehkää yhteistyötä kunnan opettajien ja 
opettajayhdistysten kanssa.

3. Onko koulun sisäilma kunnossa?
Jokaisella oppilaalla on lain mukaan oikeus turvalliseen ja 
terveelliseen oppimisympäristöön. Koulujen korjaukseen on  
panostettu viime vuosina paljon. Kuitenkin kahdessa kolmas-
osassa päiväkodeista ja kouluista on sisäilmaongelmia ja  
viidenneksessä hometta. Jokaiseen kouluympäristöön tulisi 
tehdä tarkastus vähintään kolmen vuoden välein. 

Jos lapsesi reagoi koulun sisäilmaan tai huomaat muita puut-
teita koulurakennuksessa, ilmoita asiasta opettajalle ja rehtorille 
sekä kouluterveydenhoitajalle. Tarvittaessa ota yhteyttä terveys-
tarkastajaan. 

Mietityttääkö lapsesi koulun alku? 
Tarkista, että seuraavat asiat ovat kunnossa.

4. Onko kunnassasi käytössä sijaiskielto?
Opettajien sijaiskielloissa lapsen koulunkäynti ja turvallisuus voi 
vaarantua. Sijaiskiellot heikentävät opettajien työssäjaksamista 
ja oppilaiden työrauhaa. Syksyllä 2016 joka neljännessä perus-
kouluista ja lukioista oli käytössä sijaiskielto.

Muista, että lapsellasi on lain mukaan oikeus opetussuun-
nitelman mukaiseen opetukseen jokaisena koulupäivänään.  
Ole rohkeasti yhteydessä lähimpiin kunnanvaltuutettuihisi  
koulutuskysymyksissä!

5. Elääkö koulu nykyajassa?
Panostetaanko lapsesi koulussa siihen, että se elää digiajas sa,  
opettajat pääsevät täydennyskoulutukseen ja oppimi s ympä-
ristöt ovat innostavia? Myös vanhemmilla on mahdollisuus 
vaikuttaa koulukulttuuriin! OAJ ja Vanhempainliitto ovat laatineet 
pelisäännöt kodin ja koulun yhteistyölle.

Selvitä toimiiko koulussasi johtokunta tai vanhempainyhdis-
tys ja miten vanhempia kuullaan päätöksenteossa. Kanna 
kortesi kekoon ja lähde mukaan niiden toimintaan. Hyvää koulua 
rakennetaan opettajien ja vanhempien yhteistyöllä.

Tärkeintä koulunalussa on muistaa, että koululla, opettajilla 
ja vanhemmilla on täsmälleen sama päämäärä: lapsen paras. 
Opettaja on opettamisen ja kasvatuksen huippuasiantuntija, 
vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita tuntijoita. Onnistunut 
kasvatusyhteistyö edellyttää yhteistä luottamusta ja avoimuutta 
molemmilta osapuolilta. Sen avulla taataan lapselle onnistunut 
koulutuspolku.
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